


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مذكزة إسالميت انصف انسببع  

 (  2017/2018) - انكفبيبث (  0)نهمنهج انىطني  

 انفصم األول 

 

 اعدا د :  أ / عبداحملسن حممد 

 رسي هذه املذكزة ال تغني عن انكتبة املد



 

 

 (2ٕٔٓ/2ٕٔٓ)  سابع) الوحدة االولى ( أحادٌث الفصل االول 

افا   كاهنا أو أتى لال)من النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن والحسن هرٌرة أبً عن -ٔ  ٌمول بما فصدله عرَّ
 ٕ٘صملسو هيلع هللا ىلص  (  دمحم على أنزل بما كفر فمد 

 

المعدوم  وتكسب الكل وتحمل الرحم لتصل رضً هللا عنها إنن  : ةخدٌج السٌدة عنه لالت -ٕ
  2ٖص ( . الحك نوائب على وتعٌن الضٌؾ وتمري

 

 هذه رب اللهم النداء ٌسمع حٌن لال من) :لال ملسو هيلع هللا ىلص   هللا رسول أن عبدهللا بن جابر عن -ٖ
ا وأبعثه والفضٌلة الوسٌلة دمحما   آت المائمة والصالة التامة الدعوة ا ممام   وعدته، الذي محمود 
 ٓ٘( ص المٌامة ٌوم شفاعتً له حلت

 

الحطب (  النَّارُ  تأكل كما الحسناِت، ٌأكلُ  الحسدَ  فإن والحسدَ  إٌاكم» (ملسو هيلع هللا ىلص  هللا رسول ٌمول
 22ص

 
 (2ٕٔٓ/2ٕٔٓ)   سابع) الوحدة الثانٌة (  أحادٌث الفصل االول 

 

 الجان وخلك نور من المالئكة خلمت)لال صلى اله علٌه وسلم  هللا رسول أنّ  عائشة عن -ٔ
 2ٓٔ( ص . لكم وصؾ مما آدم وخلك نار من مارج من

 

 )وأعمالكم للوبكم إلى ٌنظر ولكن وأموالكم إلى صوركم ٌنظر ال هللا إنملسو هيلع هللا ىلص ) الرسول لال -ٕ
 ٕٙٔص

 

 ٌعلمنً كما التشهد -كفٌه بٌن وكفً- رسول ملسو هيلع هللا ىلص علمنً) :لال مسعود بن هللا عبد عن -ٖ
 هللا ورحمة النبً أٌها علٌن السالم والطٌبات، والصلوات هلل، التحٌات :المرآن من سورة
 دمحما   أن أشهد و هللا، إال إله ال أن أشهد الصالحٌن، هللا عباد وعلى علٌنا السالم وبركاته،
 ٕٙٔ( ص . ورسوله عبده

 

 نهً ما هجر من والمهاجر وٌده، لسانه من المسلمون سلم من  )المسلمملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا لال -ٗ
 )عنه هللا

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .لارن بٌن كل من عالم الؽٌب وعالم الشهادة من حٌث التعرٌؾ -أ 

 ل أمر ؼاب وخفً عن مجال إدراكنا الحسً ك: عالم الؽٌب 

 .كل أمر نستطٌع أن نتوصل إلى مشاهدته بالوسائل الحسٌة: عالم الشهادة 

 .ذلن ٌب له أثر عظٌم على اإلنسان. وضحاإلٌمان بالؽ - س

 االستمامة على أمر هللا بتنفٌذ ما أمر واجتناب ما نهى-ٕ   الشعور بمرالبة هللا علٌه      -ٔ

 ٌنة واألنس والرضاا لطمأن-ٖ

 :صنؾ الكلمات فً الجدول اآلتً :س 
الولت الذي ٌموت فٌه  - لٌام الساعة - كسب األرزاق - نزول الؽٌث - علم الؽٌب باألمراض الباطنٌة

 بكفالة مرٌم – ملسو هيلع هللا ىلص معرفة النبً - تولع نزول المطر –اإلنسان 

 

 

 

 : علل ما ٌأتً:س
 الرسل الكرام ال ٌعلمون الؽٌب المطلك. -أ 

 الؽٌب اال هللا من ٌدَّعِ علم الؽٌب فمد افترى على هللا الكذب و ال ٌعلم 
 عدم إدران جمٌع األشٌاء بحواسنا. -ب
 ألن هللا تعالى خص  اإلنسان بالعمل وحدَّ له حدودا  ال ٌستطٌع تجاوزها،  
 : صمم خرٌطة ذهنٌة أللسام علم الؽٌبس

 

 

 

 ص االتٌة ألسام عالم الؽٌب  مع كتابة مثال لكل منهمااختر من النصو

 الالمث السام عالم الؽٌب النص م

ا أََٔد  ٔ َٙ ُّ ا ُوَٕد ذَْؼٍَ َِ ٍَْه ۖ  ا ئٌَِ َٙ ٍِْة ُِٔٛزٍ َغ ٌْ ْٓ أَٔثَاِء ا ِِ ٍَْه  ذِ

زَا ََٰ٘  ًِ ٓ لَْث ِِ َه  ُِ ْٛ ََل لَ رقِمٍٓ َۖٚ ُّ ٍْ ٌِ َؼالِثَحَ  ٌْ ْق ا ََاْطثِْش ۖ ئِ   ) 
لصص االلوام  ؼٌب نسبً

 السابمٌن

ُل الْ ) ٕ َ ِعنَدهُ ِعْلُم السَّاَعِة َوٌُنَّزِ ٌَْث َوٌَْعلَُم َما فًِ إِنَّ َّللاَّ ؽَ
اَذا تَْكِسُب َؼد ا ۖ َوَما تَْدِري  اأْلَْرَحاِم ۖ َوَما تَْدِري نَْفٌس مَّ

َ َعِلٌٌم َخِبٌرٌ   (نَْفٌس بِأَّيِ أَْرٍض تَُموُت ۚ إِنَّ َّللاَّ

علم  –الؽٌث  نزول ؼٌب مطلك
 الروح -الساعة 

 

 الوحدة االولى المجال: العمٌدة اٌمانً بالؽٌب أمن وطمأنٌنة الدرس :األول
 

 ؼٌب نسبً ؼٌب مطلك

 اقكسب األرز – نزول الؽٌث

  لٌام الساعة 

 ٌموت فٌه اإلنسان  لولت الذي

  – علم الؽٌب باألمراض الباطنٌة 

 . بكفالة مرٌم – ملسو هيلع هللا ىلص معرفة النبً
 تولع نزول المطر

  عالم الؽٌب 
ؼٌب 

 مطلك  
 

 ؼٌب نسبً
 



 

 صور ادعاء الؽٌب اكتب اثنٌن من 

التنجٌم  -ٗ                لراءة الكؾ -ٖ                    الكهانة -ٕ              السحر  ٔ-  

 بَِم تنصح

 ٔ- من ٌلجأ إلى الكهنة والعرافٌن لحل مشاكلهم :

  ألن ال أحد ٌعلم الؽٌب إال هللا تعالى ال ٌجوز  الذهاب  للكهنة  والعرافٌن 

 كرامات من هللا أنه ٌعلم الؽٌب (  كٌؾ ترد على ) شخص ٌدعً علم الؽٌب وٌمول  أن عنده -ٕ

 ارد علٌه بؤنه كاذب وال ٌعلم الؽٌب إال هللا حتى الرسل الكرام وهم أفضل الخلك إلى هللا ال ٌعلمون الؽٌب 

 .واالبراج الفلكٌة ( وٌعتمد بها  -بما تنصح زمٌل لن ٌطالع ا لصحؾ والمجالت وٌمرأ) حظن الٌوم  -ٖ

  رسول ملسو هيلع هللا ىلص لال تعالى ) وما تدري نفس ماذا تكسب ؼدا (هذا الفعل ال ٌجوز نهى عنه ال

 ضع كل كلمة من الكمات االتٌة أما الصورة التً تناسبها فٌما ٌأتً :

 ( الشعوذة -لراءة االبراج     -السحر   -لراءة الكؾ     )         

 

                                                                                                                            

                                                                                                      

                      

 

 

 

 

 الشؽوذة

 لراءة الكؾ

 السحر 

 لراءة االبراج



 

 (أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة فٌما ٌأتً:✘(أمام العبارة الصحٌحة وعالمة )✔ضع عالمة )

 (✘) الزكاة تعطى للفمراء واألؼنٌاء. -أ 

 (✔)الشهادتان أصل العبادة.  -ب 

 (✘)صوم رمضان مستحب صٌامه على كل مسلم ومسلمة.  -ج 

 أكمل الجمل اآلتٌّة بما ٌناسبها:  

 أولاتهاالمسلم ٌحرص على أداء الصالة فً  - أ

 مسلم ومسلمة .اإلٌمان بالمالئكة واجب على كل  -ب 

 عبادة هللا رب العالمٌن جمٌع الرسل الكرام جاؤوا بدعوة الناس إلى -ج 

 السر والعلن اإلحسان هو أن ٌعبد اإلنسان ربه فً  -د 

 التربوٌّة التً استمدتها من حوار جبرٌل مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؟ما الدروس  -

 إتمان العمل على أكمل وجه من اإلحسان.    .1

 األدب فً طلب العلم و مدارسته.    .2

 اكتب المصطلح الذي ٌناسب كل عبارة مما ٌأتً: -

 أشهد أن ال إله إال هللا وأن دمحما  رسول هللا. الشهادتٌن :.-أ 

 إلى ؼروب الشمس. اإلمسان عن الطعام والشراب وجمٌع المفطرات من طلوع الفجر ام الصٌ –ب 

االعتماد الجازم بأن هللا رب كل شًء وملٌكه وأنه الخالك الرازق المحًٌ ال هللا : إمعنى ال إله  –ج 

 والممٌت وأنه المستحك للعبادة وحده.

 ضع خطا  تحت المكمل الصحٌح للجمل اآلتٌّة:

                                                                                                                                 (.  ثالث مرات  - مرتٌن  -   مرة واحدة ) فً العمر  لى كل مسلم عالل بالػ مستطٌعفرض الحج ع .ٔ

 (الاألفعال واأللو -األلوال  -) األفعال  اإلحسان ٌشمل: .ٕ

 ِٓ اٌجؼضخ ( ٙ -ِٓ اٌجؼضخ   ٓٔ  -٘غش٠خ   ٖٔ)                     اسلم عمر بن الخطاب سنة .ٖ

 ٘ـ  ( ٖٓ - ٘ـ ٖٕ -٘ـ     2ٕ)          استشهد عمر بن الخطاب رضً هللا عنه سنة  .ٗ

  ( ػّش ثٓ اٌخطبة  -ػّش ثٓ ػجذاٌؼض٠ض  -) ػّشٚ ثٓ اٌؼبؿ         أٚي ِٓ وزت اٌزبس٠خ ٌٍّغ١ٍّٓ .٘

 اال٠ّبْ  ( – االؽغبْ –)  االعالَ                   أعلى مراتب الدٌن وأعظمها .ٙ

 

 

 الوحدة االولى الحدٌثالمجال:     أحك مراتب دٌنً فً الحٌاة الثانً  الدرس :



 

 :أصنؾ كل عبارة من العبارات اآلتٌّة فً مكانها المناسب

 –التصدٌك بالمالئكة  –أداء الزكاة  –الشهادتٌن  –إلامة الصالة 

 اإلٌمان بالٌوم اآلخر –مرالبة هللا تعالى وخشٌته  –صوم رمضان 

 اإلزغاْ   اإلٌّاْ     اإلعالَ   م

 ِشالثح هللا ذؼاٌى ٚخشٍرٗ   اٌرظذٌك تاٌّالئىح    –أداء اٌضواج   - ئلاِح اٌظالج   ٔ

   اإلٌّاْ تاٌٍَٛ اَخش  طَٛ سِضاْ  -    اٌشٙادذٍٓ  ٕ
 

 اورة اثٍٕٓ ِٓ اَلِش اٌرً ذغاػذن ػٍى ذسمٍك اَلعالَ ًَ زٍاذه :

 تحمٌك شروط كلمة التوحٌد.دراسة التوحٌد والعمٌدة ل .ٔ

 دراسة كتب السٌرة لتحمٌك محبة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  .ٕ

 دراسة الفمه لمعرفة أحكام العبادات.  .ٖ

 اورة اثٍٕٓ ِٓ اَلِش اٌرً ذغاػذن ػٍى ذسمٍك اَلٌّاْ  ًَ زٍاذه :

 الٌمٌن والصبر والتوكل على هللا. -ٕاستحضار النٌة.              -ٔ

 التسلٌم والرضا بمضاء هللا.  -ٗماء هلل وصفاته.      العلم بأس -ٖ

 تنمٌة الملب من الشن واألوهام  -

 فً حٌاتن :  االحساناكتب اثنٌن من االمر التً تساعدن على تحمٌك 

 عبادة هللا عن حب، واستحضار ذكره فً للبن كل لحظة. .ٔ

 استحضار مرالبة هللا وعظمته. .ٕ

 .وعمال   حب المرآن تالوة، وحفظا ، وتدبرا ، .ٖ

 أعرٕرح اٌذسٚط اٌرشتٌٛح اٌّغرفادج ِٓ أٌفاظ اٌسذٌث اٌششٌف

 

 

 

 

 

 اٌذسط اٌّغرفاد اٌٍفع

 .لبس أحسن الثٌاب وخاصة فً العبادات شدٌد بٌاض الثٌاب 

 .الرحلة فً طلب العلم والسعً له   ال ٌرى علٌه أثر السفر 

 .لتراب منهاإلصؽاء إلى معلمه واال .على فخذٌه   فؤسند ركبتٌه إلى ركبتٌه

 .الحث على السإال عن العلم النافع فً الدنٌا واآلخرة  ٌا دمحم أخبرنً عن اإلسالم 

 اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال هللا » :لال
 

لال  استخدام األسالٌب الحدٌثة فً التعلٌم ومنها الحوار 
 صدلت



 

 : اكتب الموالؾ الدالة من الدرس على الصفات اآلتٌة للحبٌب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص س

 :الصدق واألمانة -أ 
 رّؼبة السٌدة خدٌجة بنت خوٌلد بالزواج منه بعدما سمعت من ؼالمها مٌسرة عن أخالله 

 الد الشام وصدله وأمانته فً رحلته بمالها لب

 :الوفاء والمبادرة -ب 

 ملسو هيلع هللا ىلص على عمه العباس أن ٌؤخذ كل واحد منهما ولداً من أوالد أبً طالب؛ الترح سٌدنا دمحم

 وذلن ألنه كان كثٌر العٌال للٌل المال، فؤخذ العباس جعفراً وأخذ سٌدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص علٌاً، 

 ملسو هيلع هللا ىلص لعمه أبً طالب الذي كفله وهو صؽٌر بعد وفاة جده  وذلن وفاء من الحبٌب دمحم 

 وضح ما ٌأتً: ط :

 :أدب النبً ملسو هيلع هللا ىلص  مع رفاله -أ 

 ٌبدأ من لَمٌه بالسالم  -ٕ                إذا مشى مع أصحابه ٌجعلهم أمامه فال ٌتمدمهم -ٔ

-ٖ  ٌراعً مشاعر الناس وأحاسٌسهم  

 أمامها.( √)عبارة الصحٌحة من العبارة ؼٌر الصحٌحة بوضع عالمة مٌز ال ٔس

 )   (النبً ملسو هيلع هللا ىلص ابن عمه جعفر بن أبً طالب. كفل  -أ 

ِ اَل تَُكلهُؾ إاِله نَْفَسَن ۚ )صلى هللا علٌه وسلم نزل على رسول هللا  -ب   )√ (  ٌوم بدر( لَاتِْل فًِ َسِبٌِل َّللاه

 )√(المخطئ ومواجهته من األدب وحسن الخلك.  عدم إحراج -ج 

 )   (ملسو هيلع هللا ىلص  عندما شهد حلؾ مناصرة الضعفاء ثالثٌن عاًماكان عمر النبً  -د 

 ب-اكتب اثنٌن من  صبر النبً  الكرٌم على البالء.

 .ًاٌمز ِٚؾبٌٚخ ٚاٌؾّبرخ اٌؾغذ  -2                           .ٚاٌؾبعخ ٚاٌفمش ا١ٌزُ -1

 .ٚاألفؾبة اٌمشاثخ لزً   -4          .األً٘ ػٓ ٚاإلثؼبد اٌٛهٓ ِٓ اٌطشد -3

ة -5  .األػذاء ٚرىبٌت اٌخقَٛ رؾضُّ

 :   لانسب كل مولؾ من الموالؾ التالٌة إلى صاحبها   وعالما ٌد ٔس

 ( معن لجالدنا  الحبشة مدٌنة ٌعنً  الِؽَماد بِْرنِ  إلى بنا سرت لئن بالحك، بعثن الذي فو)  -ٔ

  ٌدل على  : شجاعته رضً هللا عنه       عمرو بن الممدادصاحب هذا المول  الصحابً : 

 (جرحا   عشر بأحد أصٌبت إنها لٌل هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى رسول عن بشجاعة تدافع ولفت أحد معركة )فً -ٕ

  عتها رضً هللا عنهابسالتها وشجا:    ٌدل على          عمارة أم:  المولؾ صاحب هذا المول 

، الوجوهِ  أحبَّ  وجُهنَ  أصبحَ  لدْ ) -ٖ ًَّ  ً(إل ّدٌنِ   أحبَّ  دٌنُنَ  أصبحَ و إل
 

 حبه لإلسالم بعد الكفر  :  ٌدل على                     آثالٍ  بنُ  ثمامةُ :  المولؾ صاحب هذا المول 

 .( الموت ؼمار وخاض بنفسه، المعركة ولاد بدر ٌوم ) برز -ٗ

  شجاعته ملسو هيلع هللا ىلصٌدل على  :                    الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:   المولؾ المول صاحب هذا 

 
 

 

 الوحدة االولى  السٌرةالمجال:    ة وبعدها صفات رسولنا ملسو هيلع هللا ىلص لبل البعث الثالث الدرس :



 

 ضع كل كلمة من الكلمات التالٌة فً مكانها المناسب فٌما ٌأتً    : ٔس
 

 ( اٌظادق اَلٍِٓ   -اٌضؼفاء -اٌؼششٌٓ     -اِعٛد  اٌسدش      )      

 اٌنؼفبءٌّٕبفشح  ؽٍفب   ِىخ فٟ  ملسو هيلع هللا ىلص ؽٙذ -ٔ

 عندما شارن فً حلؾ الفضول عمره من اٌؼششٌٓملسو هيلع هللا ىلص  بلػ لد وكان - -2

 األعٛد اٌؾغش ٚمغ ؽشف ٌٗ اٌىؼجخ ف١ّٓ ٠ىْٛ ثٕبء ئػبدح ػٕذ ِىخ صػّبء اخزٍف -ٖ

 

 ال١ِٓ ثبٌقبدق ا لِٛٗ ث١ٓ ؽجبثٗ فٟ ملسو هيلع هللا ىلص  دمحم ع١ذٔب ُػشف -4

 
 :ضع عالمة )√ ( امام العبارة الصحٌحة  وعالمة) ×(أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة فٌما ٌأتً : 

(    ×)                            . كفل النبً ابن عمه جعفر بن أبً طالب -أ   

ِ اَل تَُكلهُؾ إِاله » ى: نزل على رسول هللا قوله تعالب.      (  √ )    نَْفَسَن "ٌوم بدر فَمَاتِْل فًِ َسبٌِِل َّللاه

(  √ )    عدم إحراج المخطئ ومواجهته من األدب وحسن الخلك.        -ج   

(   ×)عندما شهد حلؾ مناصرة الضعفاء ثالثٌن عاًما. كان عمر النبً  -د   

 اكتب أربعا  من الصفات الحسنة التً ُمدح بها النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً األلوال السابمة

 اكرام الضٌؾ  -ٕ       صلة الرحم                  -ٔ

 حسن العشرة    -ٗ         صدق الحدٌث             -ٖ

 ملسو هيلع هللا ىلص  من حٌاته لبل البعثة  رسولالمن صفات  اكتب اثنٌن

اٌؾىّخ ٚؽغٓ اٌزقشف –ة                      اٌقذق ٚاألِبٔخ -أ   

ؽت اٌؼذي ِٕٚبفشح اٌنؼفبء  -د             ٚاٌٛفبء اٌّجبدسح  -ط   

 :   علل لما ٌأتً

 فً وسطه االسود  بثوب فوضع الحجر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  أمر  -ٔ

 لكً ٌنزع الشماق والنزاع بٌن لبائل العرب وٌشتركوا فً شرؾ وضع الحجر االسود

  من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص تاٌضٚاج خٌٍٛذ تٕد خذٌدح اٌغٍذج دسّغث -ٕ

 اٌؾبَ ٌجالد ثّبٌٙب سؽٍزٗ فٟ ٚأِبٔزٗ ٚفذلٗ أخاللٗ ػٓ ١ِغشح غالِٙب ِٓ ػٕذِب عّؼذ

 

 

 

 



 

 اختر المكمل الصحٌح ٌوضع خط تحته: س

 [بٌن األذان واإللامة  -سماع اإللامة  -] سماع األذان                  الدعاء ال ٌرد عند:-أ 
 العدالة [ –المٌام  -]التمٌٌز                          من شروط المإذن:  -ب 
 [تحرٌن الرأس ٌمٌناً وٌساراً  -المواالة  -] الترتٌب             من مستحبات المإذن: -ج 
 فرض كفاٌة  ( - مستحب    – سنة ) ٓحكم اآلذان للمسافر  :                 -د
 : أكتب المظهر السلوكً المستفاد من الشواهد اآلتٌة:س

 
 الشاهد المظهر السلوكً الشاهد م
 عن أبً سعٌد الخدري أن رسول هللا لال:  ٔ

 إذا َسِمعتُم النداء فمولوا مثل ما ٌموُل المإذن» 
 ألول مثل ما ٌمول  المؤذن 

 

 عن جابر بن عبدهللا أن رسول هللا لال:  ٕ
من لال حٌن ٌسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة المائمة »

آِت دمحماً الوسٌلة والفضٌلة  وأبعثه مماًما محموًدا الذي وعدته، حلت له 
 شفاعتً ٌوم المٌامة

أردد الدعاء عند سماع 
 االذان 

 عن أنس بن مالن لال: لال رسول هللا :  ٖ
 لامةال ٌرد الدعاء بٌن األذان واإل»

ادعو هللا بٌن االذان 
 وااللامة

 
 : مٌّز بٌن األذان واإللامة من خالل ما ٌأتً:س

 

 أوجه التمٌٌز األذان اإللامة

 التعرٌؾ اإلعالم  بدخول ولت الصالة بألفاظ  مخصوصة  اإلعالم بإلامة الصالة والبدء بها بألفاظ خاصة

 حكمال فرض كفاٌة على الممٌمٌن وُسنّة للمسافرٌن سنُةّ 

 هللا اكبر هللا اكبر
 أشهد أن ال إله إال هللا
 أشهد أن دمحما  رسول هللا

 حً على الصالة
 حً على الفالح
 لد لامت الصالة
 لد لامت الصالة

 هللا أكبر هللا أكبر، ال إله إال هللا

 هللا أكبر هللا أكبر... هللا أكبر هللا أكبر
 أشهد أن ال إله إال هللا...
  هللاأشهد أن ال إله إال

 أشهد أن دمحما  رسول هللا...
 أشهد أن دمحما  رسول هللا

 حً على الصالة... حً على الصالة
 حً على الفالح... حً على الفالح
 هللا أكبر هللا أكبر... ال إله إال هللا

 الصٌؽة

     

 

 

 

 الوحدة االولى  الفمهالمجال:  من شعائر دٌنً األذان واإللامة الرابع  الدرس :
 



 

 
 

   اكتب معانً الكلمات التالٌة 

 مما ٌأتً  :  اكتب تعرٌفا مختصرا لكل 

اإلعالم  بدخول ولت الصالة بألفاظ  مخصوصة االذان :  -ٔ  
 

بإلامة الصالة والبدء بها بألفاظ خاصة اإلعالمااللامة :  -ٕ  
 الشروط الواجب توافرها فً المؤذن. اكتب اثنٌن من

 الذكورة. -  4  التمٌٌز. - ٖ  العمل. - 2   اإلسالم. ٔ

 الشروط الواجب توافرها فً األذان؟ اكتب اثنٌن

 النٌة. -ٔ

 دخول ولت الصالة. - ٕ

 مطابمةٌ لمواعد اللؽة العربٌة. - ٖ

 ون مرتبا  ومتوالٌا .أن ٌك - ٗ

 رفع الصوت. - ٘
 : حدد عدد مرات صٌػ الكلمات فً األذان :س

 ( مرات  ٙ   )           هللا اكبر                     - 

 ( مرتان  ٕ )            أشهد أن ال إله إال هللا       -

 ( مرتان ٕ)              أشهد أن دمحما  رسول هللا  -

 ( مرتان  ٕ)                     حً على الصالة -

 ( مرتانٕ)            حً على الفالح            -

 ال إله إال هللا                          )مرة واحدة (

 كلمة ٘ٔ= ٔ+ٕ+ٕ+ٕ+ٕ+ٙعدد كلمات االذان =  

 

 

 معناها الكلمة                  

ىالحٌعل  الصالة   حً على الفالح حً على 

 ال حول وال لوة إال باهلل ماذا ٌمال عند سماعها

 الصالة خٌر من النوم التثوٌب

حً على الفالح فً صالة الفجر بعد متى ٌمال:  



 

 :المطلوب حسب اآلتٌة الشروط صنؾ: س

 ( النٌة –اإلسالم  –استمبال المبلة  - ستر العورة - العمل - البلوغ)   

 

 

 

 

 الممارن ، ثم استخلص النتٌجة منلارن بٌن الركن والشرط من حٌث أوجه االتفاق واالختالؾ

  
 

 

 

 :أمام العبارة ؼٌر الصحٌحة فٌما ٌأتً  (   ×) أمام العبارة الصحٌحة وعالمة ✔ ضع عالمة 

  (    ✔ )                                    الشرط خارج عن ماهٌة الشًء .ٔ

                            ( ×)                              دخول الولت من شروط وجوب الصالة .ٕ

 (    ×)                                          عدد أركان الصالة العشرة .ٖ

       ( ✔)   .ٚاإلعّبع ٚاٌغٕخ اٌىزبة ثذ١ًٌ ػ١ٓ فشك اٌقالح ؽىُ .ٗ

   (    ×)من شروط وجوب الصالة  ستر العورة                             .٘

 :لكل من  حلوالأوجد  س: 

 .زمٌلن ٌترن الطمأنٌنة فً الصالة -

 واال بطلت الصالة ابه الطمؤنٌنة ركن من أركان الصالة وال بد من االتٌان

ا أخون ٌتأخر  - -  .عن أداء الصالةدائم 

 ( ولتهاعلى اذكره بمول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ) احب االعمال ؼلى هللا الصالة  .

 اختر المكمل الصحٌح ٌوضع خط تحته: س

 ( الركن –السنة  –) الشرط   .ثٗ ئال اٌؾٟء ٌٙزا ٚعٛد ال ِٚب اٌؾٟء، ِٓ عضءا   وبْ ِب -ٔ

 العمل (   -  ستر العورة    - اإلسالممن شروط صحة الصالة                                      ) -2

 الطهارة (   –البلوغ    -من شروط وجوب الصالة                                       ) النٌة     -ٖ

     التشهد األوسط ( –الطهارة  – لراءة الفاتحة) من أركان الصالة                                           -ٗ

 

 الوحدة االولى  الفمهالمجال:  حكمها شروطها وأركانها صالتً   الخامس الدرس :
 

 ششٚط طسح ششٚط ٚخٛب

 النٌة اإلسالم

 استمبال المبلة العمل

 ستر العورة - البلوغ

 أوجه الخالؾ   أوجه االتفاق     الممارنة  

 ٌتولؾ علٌه وجود الشًء    ال ٌتم الشًء اال به   الشرط 

 جزء من الشًء نفسه    ال وجود لهذا الشًء اال به  الركن

 ال تصح الصالة بودنهما او بدون احدهما  النتٌجة



 

 

 .أركان الصالة  اكتب اثنٌن من

 لراءة الفاتحة   -ٖتكبٌرة اإلحرام                     -ٕالمٌام فً الفرض             -ٔ  

ً االعتدال من الركوع لائ -ٙالرفع من الركوع              - ٘الركوع                        -ٗ  ما

 الطمؤنٌنة-9  الجلوس بٌن السجدتٌن    - 8   السجود و االعتدال من السجود           -7

 .التسلٌم    -ٕٔترتٌب األركان            - ٔٔلراءة التشهد األخٌر والجلوس فٌه   -ٓٔ

 :-: الدال على المعنى اآلتًفٌما  شرعًكتب المصطلح الاس   

   .ثبٌزغ١ٍُ ِٚخززّخ ثبٌزىج١ش ِفززؾخ  فؼبي،ٚأ ألٛاي رادُ  ػجبدح الصالة : -ٔ

 .ثٗ ئال ٠زُ ال ِٚب اٌؾٟء، ٚعٛد ػ١ٍٗ ٠زٛلف ِب ٘ٛ  الشرط :  -ٕ

 ثٗ ئال اٌؾٟء ٌٙزا ٚعٛد ال ِٚب اٌؾٟء، ِٓ عضءا   وبْ ِب ٘ٛ     : اٌشوٓ  -3

خؾشواٌاعزمشاس األػنبء صِٕب  ِب فٟ ع١ّغ أسوبْ اٌقالح، أٚ عىْٛ ثؼذ :  خاٌطّأ١ٕٔ -4  

 صنؾ أعمال الصالة التالٌة تحت عنوان كل منها فً الجدول التالً : -    

 استمبال المبلة  السجود (  –االسالم  –الطهارة   -العمل  –الرفع من الركوع  –ستر العورة  –البلوغ  –) الطمأنٌنة 

 شروط صحة الصالة شروط وجوب الصالة أركان الصالة

 ستر العورة العمل  ا لطمؤنٌنة

 استمبال المبلة  البلوغ  لسجود ا

 الطهارة  االسالم  الرفع من الركوع

 : كر السبب ذمع صحٌحة  ( –باطلة  –بوضع كلمة ) ٌجوز  أو  ال ٌجوز  بٌن الحكم فٌما ٌأتً  -

 أحمد العصر ؼٌر متجه إلى المبلة صلى  -ٔ

 روط صحة الصالةالسبب :  ألن استمبال المبلة من ش                الحكم : ال ٌجوز

 صلى   مجنون خلؾ االمام صالة الظهر . -ٕ

 جوب الصالة العمل و الحكم : ال ٌجوز           السبب : من شروط 

 صلى احد الطال ب مسجد المدرسة وهو ال ٌتم ركوعه وال سجوده. -ٖ

 الة الصالة : باطلة              السبب : ألنه ترن الطمؤنٌنة  و الطمؤنٌنة من أركان الص

 تٌن دصلى أحد الطالب وجلس بٌن السج -ٗ

 الحم : الصالة صحٌحة                السبب: ألن الجلوس بٌن السجدتٌن من أركان الصالة 

         

 



 

 ت فً األذان :: حدد عدد مرات صٌػ الكلماس

 ( مرات  ٙ)            هللا اكبر                     -

 ( مرتان  ٕ )             أشهد أن ال إله إال هللا       -

 ( مرتان ٕ)                أشهد أن دمحما  رسول هللا  -

 ( مرتان  ٕ)                حً على الصالة          -

 ( مرتانٕ)                 حً على الفالح           -

 )مرة واحدة (       ال إله إال هللا                         

 كلمة ٘ٔ= ٔ+ٕ+ٕ+ٕ+ٕ+ٙعدد كلمات االذان =  

 بٌن سبب طلب النبً ملسو هيلع هللا ىلص من الرجل الذي دخل المسجد فصلى بالرجوع للصالة أكثر من مرة . ٕس

 ون طمؤنٌنة فً الصالة ألنه لم ٌتم االركان و صلى بد 

 والطمؤنٌنة ركن ومن أركان الصالة من  تركه بطلت صالة 

ثُمَّ اْرَكْع َحتَّى تَْطَمئِنَّ َراِكعا ، ثُمَّ اْرفَْع َحتَّى  ) :   : اشرح باختصار معنى الطمأنٌنة فً لول النبً ملسو هيلع هللا ىلصٖس 

 ثُمَّ اْرفَْع َحتَّى تَْطَمئِنَّ  َجاِلسا . َو اْفعَْل َذِلَن فًِ َصالتَِن ُكلَِّها(  َمئِنَّ َساِجدا ، تَْعتَِدَل لَائِما ، ثُمَّ اُْسُجْد َحتَّى تَطْ 

 استمرار األعضاء زمناً ما فً جمٌع أركان الصالة ، أو سكون بعد حركة.الطمأنٌنة: 

 ( على اإلجابة المناسبة للعبارات اآلتٌة:✔: ضع عالمة صح )  س

 :الة من شروط الص -أ 

 * الصالة جماعة. * االعتدال فً الركوع والسجود. ( ✔)  .استمبل المبلة لائًما* 

 أول ركن ٌؤدٌه المسلم فً صالته : -ب 

 * لراءة الفاتحة. هللا اكبر    ( ✔) لول تكبٌرة اإلحرام * االعتدال من الركوع والسجود * 

 من أركان الصالة : -ج 

 .* التورن فً الجلسة األخٌرة( ✔) الفاتحة لراءة * رفع ٌدٌه حذو منكبٌه * 

  س: من هدي السنة السجود على سبعة اكتب ثالثة منها :
 

 المدمٌن –الركبتٌن  -الكفٌن  -. الجبهة و األنؾ 
 

 

 

 الوحدة االولى الفمهالمجال:  ملسو هيلع هللا ىلص التداء بالنبً أؤدي صالتً كاملة  السادس الدرس :



 

 :  : بٌن نوع الجلسة فً الصور اآلتٌة مع بٌان موضعها فً الصالة2س

                                                                          

 جلسة : التورن                                                      االفتراش: جلسة 

 الركعة االخٌرة:وتكون فً الركعة                 التشهد االوسط ألي صالة:وتكون فً الركعة 

 :: بٌن من خالل الصور االتٌة كل من س

 :من شروط وجوب الصالة  -أ 
  

                                                     

 االسالم                                         العمل                         

 من شروط صحة الصالة : -ب 
 

                                                  

 طهارة الثٌاب                   استمبال المبلة          ة                  الطهار             

              

 : فٌما ٌلً الؽٌر صحٌحة أمام العبارة × ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة ) √ ( ضع عالمة ) 

 ( √ )        أو ٌرفعهما بمحاذاة أذنٌه، ٌَُسنُّ ِلْلُمصلًِّ أن ٌرفع ٌدٌه عند التكبٌر إلى منكبٌه -ٔ

) × (                       الصالة فً  تصح الصالة بدون لراءة الفاتحة  وهً لٌست ركن -ٕ  

) × (             للتشهد األولعند الجلوس  فً نهاٌة الركعة الثانٌةالتورن ٌكون  -ٖ  

ٗ-  ً  ( √ )   إذا كانت الصالة من أربع ركعات، كالظهر  فإنً أجلس فً التشهد األخٌر متوركا

 



 
 

 أمام العبارة الؽٌر صحٌحة  فٌما ٌلً × ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة ) √ ( ضع عالمة ) س 

) × (                                الحسد كلمة مرادفة للؽبطة.  -أ   

) √ (د ألنهما ٌولدان الضؽٌنة. نهى اإلسالم عن الحمد والحس -ب   

) √ (           اإلحسان إلى الحاسد ٌطفئ نار حمده وحسده.  -ج   

ن المسلم .  ال األذكار الٌومٌة -د  (  )×                        تُحّصِ  

 -: الدال على المعنى اآلتًفٌما  شرعًكتب المصطلح الا س

 لحاسد، هو تمنً زوال نعمة المحسود إلى ا   الحسد:  .ٔ

 هو إضمار الشر للناس إذا لم ٌتمكن من االنتمام منهم   الحمد: .ٕ

 : أن ٌتمنى االنسان أن ٌكون له من الخٌر مثل الذي عنده دون الحاق ضرر بالؽٌر الؽبطة .ٖ

 ٌمول ابن تٌمٌة:  - س
 «إن إصالح الملب دافع لصالح سائر الجسد »
 اشرح هذه العبارة. 

 له فاعلم أن للبه صالحفإذا رأٌت رجال صالحا فً أعما

 وان الحمد والحسد مرض خطٌر من أمراض الملوب وخلك مكروه،

 ؟ لارن بٌن  الحسد والؽبطة من حٌث الحكم مع ذكر مثال لكل منهما  -

 الحسد الؽبطة وجه الممارنة 

 حكمه :
ممبول ( -) مذموم   

 مذموم ممبول

هموة مون  مثل أن ٌتمنى أن ٌكوون مثول  مثال

رآن الكرٌم لٌال ونهارا موع من  ٌمرأ الم

 بماء تلن  النعمة  

مثووووول أن ٌتمنوووووى أن ٌكوووووون  ؼنٌوووووا  

   المحسود كالمحسود مع  زوال  مال
 

 ارسم خرٌطة ذهنٌة لحل مشكلة الحسد والحمد.

 مشكلة الحسد والحمد

 .ٌُٚخشٌٓ ًٌ  ذؼاٌى  هللا لغُ تّا اٌشضا *

 .  رؼبٌٝ  هللا ػٍٝ اٌزٛوً -

 .وبٌقذلبد اٌقبٌؾخ بياألػّ ِٓ اإلوضبس -

 .ٔبسٖ إلهفبء ِؼبٍِزٗ ٚؽغٓ اٌؾبلذ ئٌٝ اإلؽغبْ -

 

 أحفظ للبً من الحمد والحسد  السابع  س :الدر
 

 الوحدة االولى بالمجال: التهذٌ



 

 فٌما ٌلً : الؽٌر صحٌحة  أمام العبارة× ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة ) √ ( ضع عالمة ) 

 ( √ )صالح الملب دافع لصالح سائر الجسد، وأن فساد الملب دافع لفساد الجسد كله -ٔ

 ) × (ل للب صحٌح     الملب ؼٌر فاسد فإن أعماله فً   فاسدال االنسان  -ٕ

 ( √ )            المإمن الحك هو الذي ٌحب ألخٌه ما ٌحبه لنفسه-ٖ

  ) × (ؽبطة         الٌسمى  تمنً زوال نعمة المحسود إلى الحاسد -ٗ

 :   خطا تحت المكمل الصحٌح  فً العبارات التالٌة  ضع عالمة 

 (العداوة  -الحب   -) الصدالة    أشد أسباب الحسد والحمد   والبؽضاء  ........ . -ٔ

 الشجاعة ( – الِكبر - -اٌزوبء  ) موٌستصؽر هأن ٌتعالى على اآلخرٌن  ٌمصد به .....   -  ٕ

 اٌؾغذ ( –اٌىشَ  -  اٌغجطخ)  هأن ٌتمنى اإلنسان أن ٌكون له من الخٌر مثل الذي عند ...... -ٖ

الصبر( –ضعؾ االٌمان  -حسد والحمد  بٌن الناس )لوة االٌمانمن اسباب ال ..........-ٗ  

 س اكتب اثنٌن من اسباب الحمد والحسد : - 

 العداوة والبؽضاء: هما أشد أسباب الحسد والحمد المإدٌان إلى التشفً واالنتمام. -أ 

 الترفع عن اآلخرٌن: فٌثمل علٌه أن ٌتمدم علٌه ؼٌره. -ب 

 .اآلخرٌن وٌستصؽرهم الِكبر: أن ٌتعالى على -ج 

 خبث النفس وكره الخٌر للؽٌر. -د 

 

 

 

 

 



 

 الدال على المعنى اآلتًفٌما  شرعًكتب المصطلح الا -
 مٌل النفس إلى ما تراه وتظنه خٌراً   ( المحبة) .ٔ

 باهلل دون سواه وٌلزمها الخوؾ والرجاء والذل واالنمٌاد محبة خاصة  (محبة عبودٌة)  .ٕ

 الصافٌة الملوب أصحاب إال ٌملكها ال نبٌلة إنسانٌة عاطفة ) الحب (  .ٖ
 الجدول  كما هو مطلوب  اآلتًكتب ا -

 أنواع المحبة الؽٌر عبودٌة                               

 المثال المحبة م

 طعام ومحبة الظمآن للماءمحبة الجائع لل محبة طبٌعٌة ٔ

 محبة الولد لوالده. محبة إجالل واحترام ٕ

 محبة الوالد لولده. محبة إشفاق ٖ

 محبة األصدلاء. محبة أنس وألفة ٗ

 :صنؾ السلوكٌات اآلتٌة حسب نوع المحبة فً الجدول اآلتً س 
 محبة طبٌعٌة ( -محبة احترام  -محبة أنس)            

 السلون نوع المحبة
 األكل والشرب محبة طبٌعٌة

 أستاذي ومعلمً محبة إجالل واحترام
 زمٌلً بالصؾ محبة انس

 :العبارات االتٌة  بما ٌناسبها  أكمل س 

 .الكمال  هللا  تعالى  ألنه متصؾ بصفات . أحب ٔ

 لنعم ا   أحب هللا  تعالى  ألنه خلمنً وأمدنً بجمٌع - ٕ

  تعالىهللا  ألنه خلٌلأحب رسول هللا  - ٖ

 الفرائض بعد   النوافلأتمرب إلى هللا  تعالى  ب - ٗ

 بَِم تفسر الموالؾ التالٌة: س 

 زمٌل ٌنشؽل بمشاهدة المبارٌات عن الطاعات وأداء النوافل. -

 دلٌل على ضعؾ إٌمانه  باهلل تعالى  
 صًٍِ ٌؼشف أعّاء اٌالػثٍٓ اٌذٌٍٍٚٓ َٚل ٌٍُ تأعّاء هللا اٌسغٕى. -

 ه بالدنٌا ولم ٌشؽله بذكر هللا  ألنه اشؽل للب
 بم تنصح من ٌمدم رأٌه وهواه على سنة النبً ملسو هيلع هللا ىلص  ؟  :س 

 محبة هللا تعالى تتحمك باتباع النبً واالستئناس بسنته وتمدٌم أمره على من سواه.انصحه بؤن 

  ؟: سمعت عن فٌلم ٌسًء للنبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فكٌؾ تنتصر لرسول هللاس 
 بنشر سٌرته العطرة  وسنته ملسو هيلع هللا ىلص  وبٌان  أخالله الكرٌمة للناس ننتصر للرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

 

 

 أنا أحب هللا ورسوله   الثامن الدرس :
 

 الوحدة االولى االسالمٌة ةالثمافالمجال: 



 

 ؟  ِا ً٘ ثّاس اذثاع  إٌثً ملسو هيلع هللا ىلص  
 الرحمة  -ٗدخول الجنة         -  ٖالفوز العظٌم    -  ٕ      -الهداٌة  -ٔ

 :     بة هللا فً أنفسناؼرس محمن طرق رة اثٍٕٓ وا

 نمرأ المرآن بتدبر وتفهم لمعانٌه. -أ 
 نتمرب إلى هللا بالنوافل بعد الفرائض. -ب 
 نكثر من ذكر هللا ونناجٌه أناء اللٌل وأطراؾ النهار -ج 
 نخلو مع هللا  تعالى  ونناجٌه فً الصالة. -د 
 نجالس المحبٌن الصادلٌن ونلتمط أطاٌب ثمرات كالمهم. - هـ
  :حبنا لرسولنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أسباب  كتب اثنٌن من ا

 حبه من حب هللا  تعالى  ومالزمه فهو خلٌل الرحمن. -أ 

 علٌهمنزلته عند ربه فً المأل األعلى بالثناء والصالة  -ب 

 فضله على جمٌع الخلك فهو خاتم األنبٌاء. -ج 

 جعله هللا  تعالى  رحمة للعالمٌن. -د 

 حب مع من أحب ٌوم المٌامة.الم - هـ

 :ورسوله هللا معصٌة عوالباستخرج من النصوص التالٌة 

 عوالب المعصٌة اآلٌة م

بٌِنًا( ٔ َ َوَرُسولَهُ فَمَْد َضله َضاَلاًل مُّ ٌَْعِص َّللاه  الضالل )َوَمن 

َ َوَرُسولَهُ فَإِنه لَهُ نَاَر َجَهنهَم َخاِلِدٌَن فٌِهَ  ٕ ٌَْعِص َّللاه  دخول النار ا أَبًَدا()َوَمن 

ُسواَل ( ٖ َ َوأََطْعنَا الره ٌْتَنَا أََطْعَنا َّللاه ٌَْوَم تُمَلهُب ُوُجوُهُهْم فًِ النهاِر ٌَمُولُوَن ٌَا لَ  الحسرة والندامة ) 

 الفتنة أَِلٌٌم(ْلٌَْحَذِر الهِذٌَن ٌَُخاِلفُوَن َعْن أَْمِرِه أَن تُِصٌَبُهْم فِتْنَةٌ أَْو ٌُِصٌبَُهْم َعَذاٌب  ٗ
 

 :ألرأ النصوص التالٌة وأستنتج الثمرة والعالبة  
 

 العالبة الثمرة  النص  م

ٌِْه ٌَمُوُل :»لال تعالى  ٔ َوٌَْوَم ٌَعَضُّ الظهاِلُم َعلَى ٌََد
ُسوِل َسبٌِاًل  ٌْتَنًِ اتهَخْذُت َمَع الره  (ٌَا لَ

 الحسرة والند امة  

دخل الجنة ومن  من أطاعنً»لال رسول هللا :  ٕ
 (عصانً فمد أبى

  دخول الجنة

من ٌطع هللا ورسوله فمد رشد »لال رسول هللا :  ٖ
 (ومن ٌعصهما فمد ؼوى

 الؽً  )للعاصً ( الرشد )للطائع (

  الهداٌة (َواتهبِعُوهُ لَعَلهُكْم تَْهتَُدوَن  » ...لال تعالى :  ٗ

ُسو)لال تعالى : ٘ َ َوالره َل لَعَلهُكْم َوأَِطٌعُوا َّللاه
 تُْرَحُموَن (

  الرحمة 

َ َوَرُسولَهُ فَإِنه لَهُ  » ...لال تعالى  ٙ َوَمْن ٌَْعِص َّللاه
 (نَاَر َجَهنهَم َخاِلِدٌَن فٌَِها أَبًَدا

 دخول النار 

 

 



 

 أسئهت عهى انىحدة االوىل
 فٌما ٌلً : ٌحة الؽٌر صح أمام العبارة× ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة )  √ (عالمة ) ضع 

 ) √ ( .الحسٌة بالوسائل لمشاهدته التوصل نستطٌع ما كل النسبً الؽٌب   .ٔ

 ) × (المطلك بالؽٌب معرفة لدٌهم علٌهم السالم  الرسل   .ٕ

 ) × (الدٌن مراتب أعلى باهلل اإلٌمان   .ٖ

 ) √ (بعثته لبل الضعفاء لمناصرة بحلؾ النبً شارن  .ٗ

 ) × ( .ذاناأل رفع عند للمإذن الطهارة تشترط   .٘

 ) × (عبودٌة لولده الوالد حب  .ٙ

 :ٌأذً ِا أوًّ :اٌثأً اٌغإاي

 نسبً . ٚغ١ت ِطٍك غ١ت ئٌٝ اٌغ١ت ػبٌُ ٠ٕمغُ .1

 -اٌؾؼٛرح  –لشاءح اٌفٕغبْ –لشاءح اٌىف  -اٌغ١ت اٌغؾش   ػبٌُ فٛس ِٓ .2

 االؽغبْ ٘ٛ   ٚاٌجبهٓ اٌظب٘ش ثزؾغ١ٓ ٚئرمبٔٗ اٌؼًّ ئعبدح .3

  دساعخ اٌفمٗ –دساعخ وزت اٌغ١شح  –دساعخ اٌزٛؽ١ذ ٚاٌؼم١ذح  الَاإلع ِشرجخ رؾم١ك ٚعبئً ِٓ .4

  أؽذ    ِؼشوخ فٟ سثبػ١زٗ ٚوغشد إٌجٟ ٚعٗ ؽظ .5

  ّغبفشٌ ٚعٕخ اٌّم١ُ  ػٍٝ وفب٠خ فشك األراْ .ٙ

 :اَذٍح اٌثذائً تٍٓ ِٓ اٌظسٍر اٌّىًّ اخرش :اٌثاٌث اٌغإاي
  )ؽغبْاإل - اإل٠ضبس - اٌقالح      (      :اٌذ٠ٓ ِشارت ِٓ- 1

  )ٌغجطخا - اٌؾمذ - اٌؾغذ   (     :٠غّٝ صٚاٌٗ دْٚ اٌغ١ش ػٕذ ِب رّٕٟ- 2

 سمٟ هللا ػُٕٙ  هبٌت أثٟ ثٓ ػٍٟ - اٌقذ٠ك ثىش أثٛ  اٌخطبة ثٓ ػّش  (ٌٍّغ١ٍّٓ اٌزبس٠خ وزت ِٓ أٚي- 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :ٌأذً ِّا وً تٍٓ اَلخرالف أٚخٗ تٍٓ :اٌشاتغ اٌغإاي

 :اٌشٙادج ٚػاٌُ اٌغٍة ػاٌُ -1
 

 ػبٌُ اٌؾٙبدح  ػبٌُ اٌغ١ت  َ

 ٔغزط١غ اٌزٛفً ا١ٌٗ ثبٌٛعبئً اٌؾذ٠ضخ  غبة ٚخفٟ ػٓ ِغبي ادساوٕب اٌؾغٟ  1

 ِّىٓ ٌٍجؾش أْ ٠ؼٍّٗ ثبٌٛعبئً اٌؾذ٠ضخ  ال ٠ؼٍّٗ  اال هللا  2

 ػبٌُ ٠غ١ش ل١ًٍ   ػبٌُ ٚاعغ ال ٠زٕب٘ٝ   3
 

 :اِراْ ٚاَللاِح  -
 

  االلبِخ  االراْ   َ

اإلعالم  بدخول ولت الصالة بألفاظ   اإلعالم بإلامة الصالة والبدء بها بألفاظ خاصة 1
 مخصوصة 

 فرض كفاٌة على الممٌمٌن وُسنّة للمسافرٌن سنُةّ  2

 هللا اكبر هللا اكبر 3
 أشهد أن ال إله إال هللا
 أشهد أن دمحما  رسول هللا

 حً على الصالة
 حً على الفالح
 لد لامت الصالة
 لد لامت الصالة

 هللا أكبر هللا أكبر، ال إله إال هللا

 هللا أكبر هللا أكبر... هللا أكبر هللا أكبر
 أشهد أن ال إله إال هللا...
 أشهد أن ال إله إال هللا

 أشهد أن دمحما  رسول هللا...
 أشهد أن دمحما  رسول هللا

 حً على الصالة... حً على الصالة
 فالححً على الفالح... حً على ال
 هللا أكبر هللا أكبر... ال إله إال هللا

 :الحسد والؽبطة  -ٖ
 

  اٌؾغذ    اٌغجطخ َ

ان ٌتمنى االنسان أن ٌكون لوه مون الخٌور مثول الوذي  1
   عنده 

 نعمة المحسود الى الحاسد أن ٌتمنى زوال  
 

 مذموم      ممبول 2

 الحاق ضرر باألخرٌن    من ؼٌر الحاق ضرر باألخرٌن  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :ٌأذً ِا ػًٍ :اٌخاِظ اٌغإاي
 .شًء وً ئدسان ػٓ اٌسٛاط ػدض -1

 رغبٚص٘ب  ٚغ١ج١بد ال ٠غزط١غ ادساوٙب  غألْ هللا رؼبٌٝ  ؽذ ؽذٚدا ٌٍؼمً اٌجؾشٞ ال ٠غزط١

 فبهلل عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٘ٛ اٌزٞ  ٠ؼٍُ اٌغ١ت

 ملسو هيلع هللا ىلص  ٌٍشعٛي اٌّغٍٍّٓ زة  -2

ِٕضٌزٗ ػٕذ سثٗ فٟ اٌّأل األػٍٝ ثبٌضٕبء  -ومالزمه فهو خلٌل الرحمن.حبه من حب هللا  تعالى  

 عؼٍٗ هللا  رؼبٌٝ  سؽّخ ٌٍؼب١ٌّٓ. -فنٍٗ ػٍٝ ع١ّغ اٌخٍك فٙٛ خبرُ األٔج١بء. -ػ١ٍٗٚاٌقالح 

 المحب مع من أحب ٌوم المٌامة. -

 :ٌأذً ِا ػشف :اٌغادط اٌغإاي
 ِخقٛفخ االػالَ ثذخٛي ٚلذ اٌقالح  ثأٌفبظ : األراْ  1-

  ٘ٛ ِب ٠زٛلف ػ١ٍٗ ٚعٛد اٌؾٟء ِٚب ال ٠زُ ئال ثٗ  :اٌؾشه 2-

 رّٕٟ صٚاي ٔؼّخ اٌّؾغٛد ئٌٝ اٌؾبعذ : اٌؾغذ 3-

 ػجبدح راد ألٛاي  ٚأفؼبي ِفززؾخ  ثبٌزىج١ش ِٚخززّخ ثبٌزغ١ٍُ: اٌقالح 4-

 :اآلتٌة للتعارٌؾ المناسب المصطلح أكتب :السابع السؤال
 .به إال الشًء لهذا وجود ال وما الشًء، من ًءاجز كان ما(   اٌؾشه) -ٔ 
 .االنتمام على المدرة عدم عند للناس الشر إضمار  الحمد  ( )  -ٕ
 الصافٌة الملوب أصحاب إال ٌملكها ال نبٌلة إنسانٌة عاطفة ) الحب (   -ٖ

 :ٌأذً ػّا أخة :اٌثآِ اٌغإاي
 اٌّإرْ؟ فٟ رٛافش٘ب اٌٛاعت اٌؾشٚه ِب -1

 الذكورة. -  4  التمٌٌز. - ٖ  العمل. - 2   اإلسالم. - ٔ

 ٚاٌؾغذ؟ اٌؾمذ أعجبة ِب -2

 العداوة والبؽضاء: هما أشد أسباب الحسد والحمد المإدٌان إلى التشفً واالنتمام. -أ 

 الترفع عن اآلخرٌن: فٌثمل علٌه أن ٌتمدم علٌه ؼٌره. -ب 

 .الِكبر: أن ٌتعالى على اآلخرٌن وٌستصؽرهم -ج 
 النفس وكره الخٌر للؽٌر.خبث  -د 

 ؟ ٔفٛعٕا ًَ ذؼاٌى هللا ِسثح ٔغشط وٍف -3

 نمرأ المرآن بتدبر وتفهم لمعانٌه. -أ 
 نتمرب إلى هللا بالنوافل بعد الفرائض. -ب 
 نكثر من ذكر هللا ونناجٌه أناء اللٌل وأطراؾ النهار -ج 
 نخلو مع هللا  تعالى  ونناجٌه فً الصالة. -د 
 ٌن الصادلٌن ونلتمط أطاٌب ثمرات كالمهم.نجالس المحب - هـ
 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص   ٚسعٌٛٗ ذؼاٌى هللا ػظٍاْ ػٍى اٌّرشذثح اِثاس ِا
 الندم والحسرة –  ٗدخول النار     - ٖ         الفتنة -ٕ         –الضالل  -ٔ

 ؟  ِا ً٘ ثّاس اذثاع  إٌثً ملسو هيلع هللا ىلص  
 الرحمة  -ٗدخول الجنة         -  ٖلفوز العظٌم   ا -  ٕ      -الهداٌة  -ٔ
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة الثانٌة 



 

 اٌٛزذج اٌثأٍح ِداي اٌؼمٍذج أؤِٓ تظفاخ ٚزمٛق اٌغفشج اٌىشاَ اٌثشسج اٌذسط اَلٚي 

 

 ػًٍ ِا ٌأذً:  

 َل ٌظر ئٌّاْ ػثذ ئرا أٔىش ٚخٛد اٌّالئىح 

 ألْ اإل٠ّبْ ثبٌّالئىخ سوٓ ِٓ أسوبْ اإل٠ّبْ

 ِا ِؼٕى اإلٌّاْ تاٌّالئىح اِتشاس؟ -أ 

 ٘ٛ اإل٠ّبْ ثٛعٛدُ٘ ئ٠ّبٔب  عبصِب  ال ٠زطشق ئ١ٌٗ ؽه. اإل٠ّبْ ثبٌّالئىخ: 

 عجش٠ً ػ١ٍٗ  اٌغالَ                             ِٓ أػظُ اٌّالئىح؟ -ب 

  اٌىشَ - ؽغٓ اٌخٍك -األِبٔخ  -اٌمٛح                          ِٚا طفاذٗ؟ 

 ِا طفاخ اٌّالئىح اٌُخٍُمٍح ِغ ذٛضٍر اٌذًٌٍ؟ -ج 

ٍَ ثََشَسحٍ() ػذَ اًٌٍّ ٚاٌزؼت -  اٌطبػخ ٚػذَ اٌّؼق١خ - اٌخٛف ِٓ هللا - اٌؾ١بء - وشاَ ثشسح  ثِأ٠َِْذٞ َعفََشحٍ *ِوَشا

 )لذسج اٌّالئىح( ؟ ِا أُ٘ اِشٍاء اٌرً ذؼٍّرٙا ِّا دسعد ًَ  -د  .

 مٛح اٌؼظ١ّخاٌ - إٌظبَ ٚاٌذلخ فٟ اٌؼًّ  .

 ٌسشص اٌّغٍُ ػٍى أداء زمٛق اٌّالئىح ؟ اٌِّ 

 – ٠ٕبي  ِؾجخ اٌّالئىخ ألْ : اإل٠ّبْ ثبٌّالئىخ سوٓ ِٓ أسوبْ اإل٠ّبْ ٚ 

  ٚ ال ٠قؼ ئ٠ّبْ ػجذ ِب ٌُ ٠إِٓ ثُٙ 

 ِا سأٌه ٍَّٓ ٌضػُ أٔٗ ٌإِٓ تاٌّالئىح اٌىشاَ ٌىٕٗ  ٌؼٍة خثشًٌ ذؼشٌضا أٚ ذظشٌساً أٚ ٌغثٗ ِغ اٌذًٌٍ؟ 

 فأٗ ١ٌظ ِإِٕب ؽك اإل٠ّبْ  ٚع١ٕبي  غنت هللا ػ١ٍٗ ف١ؼزثٗ ػزاثب ؽذ٠ذا .

ِٗ رَؼَبٌَٝ :اٌذ١ًٌ   ٌِ ْٛ ِٗ     لَ ٍِ ُسُع َٚ  ِٗ اَلِئَىِز َِ َٚ  ِ ا ّلِِله ًّٚ َْ َػذُ ْٓ َوب َِ  (  َٓ ٍَْىبفِِش٠ ٌِ  ٌّٚ َ َػذُ ْه َّللاه ١َىبَي فَاِ ِِ َٚ  ًَ ِعْجِش٠ َٚ) 

 اورة اثٍٕٓ ِٓ طفاخ اٌّالئىح اٌَخٍمٍح :

 ػظُ اٌخٍك ٚاٌّمذاس -          اٌغّبي   -                         األعٕؾخ -

 ال ٠ٛففْٛ ثبٌزوٛسح ٚال ثبألٔٛصخ.  -   ال ٠أوٍْٛ ٚال ٠ؾشثْٛ ٚال ٠زٕبوؾْٛ  - 

 ورة اثٍٕٓ ِٓ اَلِٛس اٌرً ذغضة اٌّالوح اٌىشاَ : ا

 ٚال اسرىت اٌزٔٛة ٚاٌّؼبفٟ  -            ال  أػ١جُٙ رؼش٠نب  أٚ رقش٠ؾب   -

 ) رؾجٗ ثُٙ ( ٚال أِضٍُٙ أٚ أسعُّٙ أٞ ؽىً وبْ -                     ٚارغٕت اٌشائؾخ اٌىش٠ٙخ  -

 (س لذسج ػٍى اٌرشىً تأشىاي ِخرٍفحٌٍّالئىح اِتشا)  . اششذ اٌؼثاسج اٌراٌٍح:4

 رؾىً عجش٠ً فٟ فٛسح ثؾش ٌىً ِٓ: 

 ٚربسح فٟ فٛسح أػشاثٟ - ٚفٟ فٛسح اٌقؾبثٟ دؽ١خ اٌىٍجٟ  - اٌغ١ذح ِش٠ُ ثٕذ ػّشاْ -

 ػ١ٍّٙب اٌغالَ   ئثشا١ُ٘ ٌٚٛه ع١ذٔب  ٌىً ِٓ ؽجبة ؽغبْ اٌٛعٖٛرؾىٍذ اٌّالئىخ ث١ٙئخ 

 -: ما ٌأتً عندن فٌ مكان النمط بكلمة مناسبة من أكمل

 لمرٌم   .  بشر فً صورة   علٌه السالم  تشكل جبرٌل  -ٔ

  أعرابً وتارة فً صورةدحٌة الكلبً وتشكل سٌدنا جبرٌل علٌه السالم للرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً صورة الصحابً  -ٕ

 بشر . المالئكة إلبراهٌم علٌه السالم فً صورة تتشكل -ٕ

 شبان حسان  لوط علٌه السالم فً صورة  لسٌدنا المالئكة تتشكل -ٖ

 

 



 

 

 للدكتور عمر األشمر، ثم ابحث عن احدى المهمات اآلتٌة:« عالم المالئكة »ارجع إلى كتاب 

له ستمائة جناح كل جناح منها لد سد األفك ٌسمط من جناحه التهاوٌل من الدر لوي  وأمٌن  وصؾ جبرٌل .
 والٌالوت ما هللا به علٌم.

لدرة حملة 
 عرش .ال

 ملن من مالئكة هللا من حملة العرش أن ما بٌن شحمة أذنه إلى عاتمه مسٌرة سبعمائة عام ال

عدد المالئكة 
 فً السماء

المالئكة عدد كثٌر ال ٌحصٌهم إال هللا تعالى، منهم حملة العرش، وخزنة الجنة، وخزنة النار،  
معمور سبعون ألؾ ملن، فإذا خرجوا والحفظة، والكتبة وؼٌرهم، ٌُصلً منهم كل ٌوم فً البٌت ال

 لم ٌعودوا إلٌه آخر ما علٌهم.

وهو المكلؾ بإنزال األمطار وإنبات النبات والِخْصُب بوجه عام بإذن هللا . ولمٌكائٌل مالئكة ٌعملون  وظٌفة مٌكائٌل
  تحت إمرته ال ٌعصون له أمرا ، ٌمومون بتصرٌؾ الرٌاح وتوجٌه السحاب حٌث شاء هللا

 من صفات المالئكة فً مكانها المناسب : ضع كال
 -الَجمال  -عدم الملل والتعب -الحٌاء  - ال ٌؤكلون وال ٌشربون وال ٌتناكحون -األجنحة )
 ( ال ٌوصفون بالذكور وال باألنوثة - خوفهم من هللا تعالى وطاعتهم له  

 صفات المالئكة الُخلُمٌّة صفات المالئكة الَخْلمٌة

  الحٌاء الجمال

  عدم الملل والتعب ال ٌؤكلون وال ٌشربون وال ٌتناكحون

  خوفهم من هللا تعالى وطاعتهم له  األجنحة

   ال ٌوصفون بالذكور وال باألنوثة

 :فً الجدول التالً  استخرج من النصوص الشرعٌة  التالٌة صفة من صفات المالئكة  -

 صفة المالئكة الرلم  النص الشرعً م

ٔ ( ِ  فَددداِطِر السهدددَمَواِت َواأْلَْرِض َجاِعدددِل اْلَماَلئَِكدددِة اْلَحْمدددُد ِله
 (ُرُساًل أُوِلً أَْجنَِحٍة َمثْنَى َوثاَُلَث َوُربَاَع 

 ال ٌوصفون بذكورة وال انوثة ٖ

ٍَ ثََشَسحٍ( ٕ  كرام بررة ٕ )ثِأ٠َِْذٞ َعفََشحٍ *ِوَشا

ْحَمِن إِنَاثًدا أََشدِهُدوا َوَجعَلُوا اْلَماَلئَِكةَ الهِذٌَن ُهدْم ِعبَداُد الد) ٖ ره
 َخْلمَُهْم َستُْكتَُب َشَهاَدتُُهْم َوٌُْسؤَلُونَ 

 عدم الملل وعدم التعب ٙ

ةٍ فَاْستََوى ٗ  االجنحة ٔ َعلهَمهُ َشِدٌُد اْلمَُوى * ذُو ِمره

ددِه نَِكددَرُهْم َوأَْوَجددَس ِمددْنُهْم  ٘ ٌْ ددِدٌَُهْم ال تَِصددُل إِلَ ٌْ ددا َرأَى أَ " فَلَمه
 ةً لَالُوا ال تََخْؾ إِنها أُْرِسْلنَا إِلَى لَْوِم لُوٍط  ِخٌفَ 

 الجمال ٗ

ػٓ عبثش ثنٓ ػجنذهللا ػنٓ إٌجنٟ لنبي: أرْ ٌنٟ أْ أؽنذس  ٙ

ّْ ِننب ثنن١ٓ  ػننٓ ٍِننه ِننٓ ِالئىننخ هللا ِننٓ ؽٍّننخ اٌؼننشػ ئ

 ؽؾّخ أرٔٗ ئٌٝ ػبرمٗ ِغ١شح عجؼّبئخ ػبَ

 وال ٌشربون نكلوٌؤال  ٘

 لجن من حٌث المدرة على التشكل والتزاوج واألكل ؟ فرق بٌن المالئكة والبشر وا

 الجن البشر المالئكة وجه الممارنة

 التشكل
 بأشووكاللهووم الموودرة علووى التشووكٌل 

 مختلفة حسنة
 لٌس لهم المدرة على التشكٌل

 
لهووووم الموووودرة علووووى التشووووكٌل 

 مختلفة  بأشكال

 ٌوصفون بذكورة وال أنوثة ال   النوع
 وٌتنووووواكحون – إنووووواثذكوووووور و 
 وٌتناسلون 

وٌتنووواكحون  – إنووواثذكوووور و 
 وٌتناسلون

 ٌأكلون وٌشربون ٌأكلون وٌشربون  وال ٌشربون  نال ٌأكلو األكل

 من نار  من طٌن  من نور  مادة الخلك 

 



 

 اٌٛزذج اٌثأٍح ِداي اٌؼمٍذج ئٌّأً تاٌّالئىح اِتشاس    اٌذسط اٌثأً

 لمالئكة الكرام.استخرج حدٌث ا مما درست ٌدل على كثره عدد ا

 لال ملسو هيلع هللا ىلص : )ٌإتى بجهنم ٌومئذ لها سبعون ألؾ زمام مع كل زمام سبعون ألؾ ملن ٌجرونها (

 أكمل ما ٌلً: من أعمال المالئكة الكرام األبرار مع بنً آدم فً حٌاة البرزخ وحٌاة اآلخرة:

 الوظٌفة  الرلم اسم الملن

 بسإال المٌت فً لبره عن ربه ودٌنه ونبٌه الموكالن 7 جبرٌل علٌه السالم -ٔ

 الموكل إلٌه لبض األرواح عند الموت ٙ مٌكائٌل علٌه السالم -ٕ

 خازن النار ٘ اسرافٌل علٌه السالم -ٖ

 خازن الجنة ٗ رضوان علٌه السالم -ٗ

 الملن الموكل بالنفخ فً الصور ٖ مالن علٌه السالم -٘

 ن الموكل بالمطر والنبات واألرزاقالمل ٕ ملن الموت علٌه السالم -ٙ

 هو الملن الموكل بالوحً ٔ علٌهما السالم منكر ونكٌر -7

 «ئرا ِش ثبٌٕطفخ اصٕزبْ ٚأسثؼْٛ.... . » لبي سعٛي هللا : 

 أوًّ اٌسذٌث اٌششٌف ئٌى ٔٙاٌرٗ. -أ  الشأ اٌسذٌث ثُ أخة:

ب، فقٛس٘ب، ٚخٍك عّؼٙب ٚثقش٘ب، ٚعٍذ٘ب ٌٚؾّٙب ٚأسثؼْٛ ١ٌٍخ، ثؼش َّللّا ئ١ٌٙب ٍِى   اصٕبْئرا ِش ثبٌٕطفخ  )

  ؟ ٠ب سة، سصلٗ  : ف١منٟ سثه ِب ؽبء، ٠ٚىزت اٌٍّه، صُ ٠مٛي  ؟ ٠ب سة، أروش أَ أٔضٝ   : صُ ٠مٛي  . ٚػظبِٙب

ف١منٟ سثه ِب ؽبء، ٠ٚىزت اٌٍّه، صُ ٠خشط   ؟ ٠ب سة، أعٍٗ  : ف١منٟ سثه ِب ؽبء ٠ٚىزت اٌٍّه؛ صُ ٠مٛي

 ( فٟ ٠ذٖ، فال ٠ض٠ذ ػٍٝ ِب أِش ٚال ٠ٕمـ اٌٍّه ثبٌقؾ١فخ

 تٍٓ دٚس اٌٍّه ِغ اإلٔغاْ ٚ٘ٛ ًَ تطٓ أِٗ. -ب 

َْ عؼ١ذ ( صُ ٠جؼُش ئ١ٌٗ اٌٍّه، ف١إرْ ثأسثغ وٍّبد، ف١ىزت ِسصلُٗ،  ٌّٟ ٘ٛ أَ  ٚأعٍٗ، ٚػٍّٗ، ٚؽم

 ِا اٌىٍّاخ اِستغ اٌرً ٌىرثٙا اٌٍّه ػٕذ خٍك اٌدٍٕٓ. -ج 

  (ثم يبدأ نفخ الروح   -  ٗوشقاوت ٗوسعادت -    ٗوأجل -    ٗرزق  -أسثغ  يكتبون

 : فٌما ٌلً  الؽٌر صحٌحةأمام العبارة × ( ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة )  √ ضع عالمة )

 ) × (        االسك                                 رغىٓ اٌّالئىخ اٌىشاَ فٟ   .ٔ

 ( √ )                                عجش٠ً ػ١ٍٗ اٌغالَ   اٌٍّه اٌّٛوً ثبٌٛؽٟ .ٕ

  ( √ )    رٕض٠ً اٌؼزاة ػ١ٍُٙ  ِٛلف اٌّالئىخ اٌىشاَ ِٓ اٌؼقبح ٚاٌىبفش٠ٓ .ٖ

 

 



 

 

 ٌٍّالئىح اٌىشاَ ِغ تًٕ آدَ ًَ اٌسٍاج اٌذٍٔا ِٙاَ ٚأػّاي. اورثٙا ثُ ٚضر إٌرائح اٌّرٛلؼح  ػٍى عٍٛوه تؼذ ِؼشَرٙا.

 ٚأعٍٟ ٚعؼبدرٟ ٚؽمبٚرٟ صُ ٠جذأ ٔفخ اٌشٚػ٠ىزجْٛ سصلٟ  لجً ٚػٕذ ٚالدرٟ : -أ

 رؾشعٕٟ فٟ ٠مظزٟ ِٟٚٔٛ ، رذػٛ ٚرقٍٟ ٚرغزغفش ٌىً ِإِٓ.:٠ؾفظٕٟٛٔ ثأِش هللا  رؼبٌٝ  -ة 

 رغغً أػّبٌٟ)اٌؾغٕبد ٚاٌغ١ئبد(: -د            رؾشن ثٛاػش اٌخ١ش فٟ ٔفغٟ   -ط

  اٌشفك ٚاٌجؾشٜ ػٕذ لجل سٚػ اٌّإِٓ  -٘ـ

 ٍى عٍٛوه تؼذ ِؼشَرٙاإٌرائح اٌّرٛلؼح ػ

 -أؽفع ٌغبٟٔ ِٓ اٌخطأ ٚفؾؼ اٌىالَ  -أثزؼذ ػٓ وً ِؼق١خ  - اوْٛ دائّب  ػٍٝ هبػخ ٌٗ رؼبٌٝ 

 .أغل ثقشٞ ػٓ ِب ؽشَ هللا رؼبٌٝ -أداَٚ ػٍٝ روش هللا رؼبٌٝ    

 ِا اعُ اٌٍّىٍٓ اٌٍّزٌٓ ٌغأَلْ اٌؼثذ ػٕذِا ٌذَٓ؟ ٚػٓ ِارا ٌغأَلٔٗ؟  

 أسعً ٌه ؟ ِب اعُ إٌجٟ اٌزٞ ِب ٘ٛ د٠ٕه ؟ ِٓ ٘ٛ سثه ؟ ٔٗ :٠غأال - ِٕىش  ٚٔى١ش 

 :تٍٓ تاٌّثاي دٚس اٌّالئىح ِغ أً٘ اٌمثٛس ِٓ اٌّإٍِٕٓ ٚاٌىاَشٌٓ

ثؾش٠شح ث١نبء ف١مٌْٛٛ: اخشعٟ سام١خ ِشم١ب ػٕه ئٌٝ سٚػ هللا  ئرا اؽزنش اٌّإِٓ أرزٗ ِالئىخ اٌشؽّخ

  ه ٚس٠ؾبْ ٚسة غ١ش غنجبْ، فزخشط وأه١ت س٠ؼ اٌّغ

اخرجً ساخطة مسخوطا علٌن إلى عذاب هللا   بمسح فٌمولون وإن الكافر إذا احتضر أتته مالئكة العذاب

 . وجل، فتخرج كأنتن رٌح جٌفةعز 

 :اَثاس اٌرً اورغثرٙا ِٓ ئٌّأه تاٌّالئىح اٌىشاَ ًَ زٍاذه اورة اثٍٕٓ ِٓ 

 ٌىشاَ، ثزي اٌؼجذ عٙذٖ فٟ هبػخ سثٗ عجؾبٔٗ، الزذاء ثبٌّالئىخ ا -ٔ

  دفغ اٌغشٚس ػٓ إٌفظ، ٚاالفزخبس ثبٌؼًّ، فبٌّالئىخ ػٍٝ دٚاَ هبػزُٙ خبمؼ١ٓ ٌٗ عجؾبٔٗ -ٕ

  االعزٙبد فٟ اٌجؼذ ػّب ؽشِٗ هللا، خٛفب ِٓ هللا أٚال ، صُ ؽ١بء ِٓ اٌّالئىخ اٌز٠ٓ ال ٠فبسلْٛ ثٕٟ آدَ -ٖ

 االلزذاء ثُٙ فٟ ؽغٓ ٔظبُِٙ، ٚئرمبْ أػّبٌُٙ. -ٗ

 أسماء المالئكة ووظائفهم:صوص التالٌة استخرج من الن
 

 اٌٛظ١فخ  اعُ اٌٍّه  إٌـ اٌؾشػٟ 

﴿ ُٓ ٍ ِِ َ ِْ ُٚذ ا ِٗ اٌشُّ َٓ 1٩3:"ََٔضَي تِ ِْٕزِسٌ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ  َْ ٌِرَُىٛ ٍْثَِه   ِٛوً تاٌٛزً خثشًٌ ػٍٍٗ اٌغالَ ﴾ َػٍَى لَ

« ًَ ِخْثِشٌ َٚ  ِٗ ٍِ ُسُع َٚ  ِٗ اَلئَِىرِ َِ َٚ  ِ ا ّلِِلق ًّٚ َْ َػُذ ْٓ َوا ٍَىايَ َِ ِِ َٚ   ٚ َ َػُذ ْق َّللاق َٓ  ََِا ٍَْىاَِِشٌ  ِٛوً تاٌّطش ٚإٌثاخ ٚاَلسصاق ٍِىائًٍ ػٍٍٗ اٌغالَ  ٌِ

 َْ ُْ ذُْشَخؼُٛ ُق ئٌَِى َستُِّى ُْ ثُ ًَ تُِى ّوِ ُٚ ِخ اٌقِزي  ْٛ َّ ٌْ ٍَُه ا َِ  ُْ َقاُو َٛ َ ًْ ٌَر  ِٛوً تمثض اَلسٚاذ ٍِه اٌّٛخ لُ

 

 



 

 

 ِداي أخٍض ًَ اٌؼًّ اٌذسط اٌثاٌث

 اٌسذٌث

 اٌٛزذج اٌثأٍح

 أوًّ اٌسذٌث اٌششٌف:

َْٔذ ): ػٓ ػّش ثٓ اٌخطبة لبي: لبي سعٛي هللا  ْٓ َوب َّ ٜ فَ َٛ ب َٔ َِ ِشٍب  ِْ ًِّ ا ُى ٌِ ب  َّ ئِٔه َٚ بُي ثِب١ٌِّٕهبِد  َّ ب األْػ َّ ئِٔه

ْغَشرُُٗ ئٌَِٝ ِٙ ب فَ َٙ ِْٕىُؾ َشأَحٍ ٠َ ِْ ْٚ ئٌَِٝ ا ب أَ َٙ ١َْٔب ٠ُِق١جُ ْغَشرُُٗ ئٌَِٝ دُ ِ٘ ) ِٗ َ٘بَعَش ئ١ٌَِْ ب  َِ 

 المصطلحات الشرعٌة اآلتٌة : معنى  اكتب 

ة ثٙب ئٌٝ هللا ٚؽذٖ ال ؽش٠ه ٌٗ.   اإلخالص. ِؼٕٝ اإلخالؿ ٘ٛ: ئفشاد هللا -رؼبٌٝ- ثبٌطبػبد ٚاٌزمشُّ

 :٘ٛ ِٓ ٠أًِ ف١ّب ػٕذ هللا رؼبٌٝ ِٓ األعش ٚاٌضٛاة، ٠ٚخبف ِٓ اٌؼمبة اٌّخٍـ هلل رؼبٌٝ

 ح ٌٍؼًّ رمشث ب ئٌٝ هللا ٚهٍج ب ٌّشمبرٗ ٚصٛاثٗاٌمقذ ٚاإلساد  ا١ٌٕخ :

 االٔزمبي ِٓ ثٍذ اٌؾشن ئٌٝ ثٍذ اإلعالَ اٌٙغشح :

 تاعرخذاَ اٌّخطظ اٌغًّٙ اَذً: -ذؼاٌى-أورة ششٚط لثٛي اٌؼًّ ػٕذ هللا 

 

 

 

 : صل بٌن عبارات المجموعة) أ ( وما ٌناسبها من عبارات المجموعة )ب (بوضع الرلم المناسب:ٗس 

 ة ٌشلُا أ َ

 دي ػٍٝ رؾم١ش ِب هٍجٗ ِٓ أِش اٌذ١ٔب ٚاالعزٙبٔخ ثٗ. ٖ ئّٔب األػّبي ثب١ٌٕبد ٔ

 االٔزمبي ِٓ داس اٌىفش ئٌٝ داس اإلعالَ.  ٜٚئّٔب ٌىً اِشب ِب ٔٛ ٕ

 رذي ػٍٝ صٛاة اٌؼبًِ ٚػمبثٗ ٕ ئٌٝ ِب ٘بعش ئ١ٌٗ ٖ

 رذي ػٍٝ فالػ اٌؼًّ ٚفغبدٖ ٔ  
 

 ً إلى لائله.: أنسب كل لول مما ٌأت 

 «سة ػًّ فغ١ش رؼظّٗ ا١ٌٕخ، ٚسة ػًّ وج١ش رقغشٖ ا١ٌٕخ » 

 اثٓ ِجبسن     : اٌمبئً

 ئرا أخٍـ اٌؼجذ أمطؼذ ػٕٗ وضشح اٌٛعبٚط "» 

 أثٛ ع١ٍّبْ اٌذاسأٟ:  اٌمبئً

ْٕذَ إٌبِط » ب ِػ َّ غِ ف١ِ َّ َٕبِء ٚاٌطه ٌّْذػِ ٚاٌضه َؾجهخُ ا َِ َٚ  ال ٠غزّغ اإلخالُؿ فٟ اٌمٍِت 

بُء ٚإٌبُس ٚاٌنُت ٚاٌؾُٛد .( َّ ٌْ غ ا ِّ ب ٠َْغزَ َّ  ئاِل َو

 اٌمبئً : اثٓ اٌم١ُ سؽّٗ هللا 
 

 

 

 أن ٌكون خالصا  هلل

 

 أن ٌكون موافما  لما جاء به 
  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

 لبول العملشروط 

-  



 

 

 من خالل فهمن للحدٌث السابك اكتب معانً الكلمات اآلتٌة:

 ِؼـــــٕــــــب٘ــــــــــــــــــب اٌىـــــــٍّـــــــــخ

  ّشمبرٗ ٚصٛاثٗاٌمقذ ٚاإلسادح ٌٍؼًّ رمشث ب ئٌٝ هللا ٚهٍج ب ٌ ا١ٌّٕخ

 االٔزمبي ِٓ ثٍذ اٌؾشن ئٌٝ ثٍذ اإلعالَ اٌٙغشح

 ٠ؾقً ػ١ٍٙب ٠ق١جٙب

 رذي ػٍٝ فالػ اٌؼًّ ٚفغبدٖ ئّٔب األػّبي ثب١ٌٕبد 

 رذي ػٍٝ صٛاة اٌؼبًِ ٚػمبثٗ ٜٔٛ ٚئّٔب ٌىً اِشب ِب

 ِب هٍجٗ ِٓ أِش اٌذ١ٔب ٚاالعزٙبٔخ ثٗ رذي ػٍٝ رؾم١ش ئٌٝ ِب ٘بعش ئ١ٌٗ 

 :فٌما ٌلً  الؽٌر صحٌحةأمام العبارة × ( ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة )  √ ة )ضع عالم

    ( √ )   أن يكون خالصاً هلل ٚ أن يكون خالصاً هلل ِٓ ؽشٚه لجٛي اٌؼًّ  .ٔ

     ( ×)          اٌمقذ ٚاإلسادح ٌٍؼًّ رمشث ب ئٌٝ هللا ٚهٍج ب ٌّشمبرٗ ٚصٛاثٗاٌٙغشح ٟ٘   .ٕ

 :  اس اإلخالصِٓ ثّاورة اثٍٕٓ ِٓ 

 ١ًٔ ؽفبػخ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص  - ٕ                   ٌٕغبح ِٓ اٌفزٓا -1

 اٌؼقّخ ِٓ اٌؾ١طبْ، -3

 ِٓ اِِٛس اٌرً ذؼًٍٕٕ ػٍى اإلخالصاورة اثٍٕٓ 

 ذذتش اٌمشآْ اٌىشٌُ -ٔ

 اإلوضبس ِٓ اٌؼجبداد -ٕ

  ِقبؽجخ اٌقبٌؾ١ٓ -ٖ

  -ذزوش ٔؼُ هللا ذؼاٌى -ٗ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اٌٛزذج اٌثأٍح اٌغٍشج  ِداي ٚي اٌٛزً ػٍى عٍذٔا دمحم ملسو هيلع هللا ىلصٔض اٌشاتغاٌذسط 

 

 ِرى ٔضي اٌمشآْ اٌىشٌُ ؟ – 1

 ( ١ٌٍّالد ٓٔٙفٟ ؽٙش سِنبْ ِٓ ػبَ ) 

 ِا أثش ٔضٚي اٌٛزً ػٍى ٔفظ إٌثً اٌىشٌُ ؟ – 2

 ٚاٌمٍك ٚاالمطشاة  اٌؾؼٛس ثبٌخٛف

 ( أِاَ اٌؼثاسج اٌغٍش طسٍسح ٍَّا ًٌٍ×) ( أِاَ اٌؼثاسج اٌظسٍسح ٚػالِح ضغ ػالِح  )

 (×وبْ سعٛي هللا ٠خزٍٟ ثٕفغٗ فٟ غبس صٛس.                  ) –أ 

 ()          عٕخ.  ٓٗوبْ ػّش سعٛي هللا ػٕذ ٔضٚي اٌٛؽٟ  -ة

 (×أٚي آ٠خ ٔضٌذ ػٍٝ إٌجٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ ﴿ ٠أ٠ٙب اٌّذصش (      ) –ط 

 (رؼبٌٝ ػٍٝ اٌذ٠بٔخ إٌقشا١ٔخ. )وبْ ٚسلخ ثٓ ٔٛفً ٠زؼجذ هللا  –د 

 ٚضر دٚس اٌغٍذج خذٌدح ِغ إٌثً ػٕذ ٔضٚي اٌٛزً.

 ػٕذِب  دخً ػ١ٍٙب   سعٛي هللا خبئفب لبئال  صٍِٟٛٔ  صٍِٟٛٔ ) غطٟٛٔ( 

ِ  ٌٗ :   فَمَبٌَذْ    ٘ذهأد ِٓ سٚػٗ ؽزٝ ر٘ت ػٕٗ اٌفضع َّللاه َٚ ب ٠ُْخِض٠َه    َواله  ُ أَثَذ ا ئِٔه    َِ  َه :َّللاه

 ًُ ِّ رَْؾ َٚ  َُ ِؽ ًُ اٌشه ًه    ٌَزَِق َى ٌْ رَْىِغُت   ا َٚ    ََ ْؼذُٚ َّ ٌْ رَْمِشٞ     ا ١َْف    َٚ ٍَٝ  اٌنه ُٓ َػ رُِؼ١ اِئِت    َٚ َٛ ٌَْؾِكّ    َٔ  ا

 ِٓ أٌٓ ذفُٙ رٌه ًَ اٌذسط؟« ِؼاداج أِثٍاء ٚاٌظاٌسٍٓ عٕح ًَ اٌىْٛ » 

َسلَخُ ٌشعٛي هللا   ػٕذِب لبي   َه ٌَ   :   َٚ ُِ ْٛ ُْ َؽ١ًّب ِئْر ٠ُْخِشُعَه لَ ِٕٟ أَُوٛ  ١ْزَ

 ِ َُ    فَمَبَي َسُعُٛي َّللاه َعٍه َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ُْ     : َفٍٝه َّللاه ُ٘ ٟه  ْخِشِع ُِ َٚ ُْ  أَ َٔؼَ  لَبَي : 

 َٞ ِٗ ئاِله ُػِٛد ب ِعئَْذ ثِ َِ  ًِ ضْ ِّ ًٌ َلوُّ ِث ُْ ٠َأِْد َسُع ٌَ 

  -: من لائل العبارة التالٌة وما مناسبتها 

 هللا على موسى ٌا لٌتنً فٌها جذعا. لٌتنً أكون حٌا إذ ٌخرجن لومن(  هنزلأ)هذا الناموس الذي 

 ورلة بن نوفل  :  المائل هو

عندما رجع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من ؼار حراء  خائفا طمؤنته زوجته خدٌجة رضً هللا عنها وذهبت  :  المناسبة

 رسوال بشره بؤنه سٌكون  به إلى ابن عمها فلما أخبره

 

 



 

  علل ما ٌأتً : ـ

  خوؾ النبً ملسو هيلع هللا ىلص عندما نزل الوحً . -ٔ

 ألن هذا  الخوؾ  خوؾ فطري ال ٌضره شٌئاً كما خاؾ موسى علٌه السالم من الحٌة

  إلى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الخالء . بَ بِّ حُ  -ٕ

  مكانًا للتعبد فٌه و   المتمنلمه للتفكر فً لدرة هللا تعالى العظٌمة وخ

 وٌتفكر فً حال لومه وما هم علٌه من الشرن واألعمال المحرمة كشرب الخمر والزنا وؼٌرها

 أكمل العبارات التالٌة بوضع كلمة مناسبة من عندن -

 فٟ ِٕبِٗ  ثبٌشؤ٠ب اٌقبدلخػٍٝ ٔج١ٕب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص   ثٛادس اٌٛؽٟثذأد  -ٔ

 ، ٌٍزؼجذ ف١ِٗىبٔ ب ؽشاء ، فبرخز ِٓ غبس اٌخالء ٚاٌزؼجذٗ صُ ؽجت ئ١ٌ

 ٔضي ػ١ٍٗ اٌٛؽٟ األسثؼ١ٓٚػٕذِب لبسة ػّشٖ 

 ٕ- اٌٛؽٟ ؽشػب  : ئػالَ هللا أٔج١بءٖ ٚسعٍٗ ثّب ٠ش٠ذ أْ ٠جٍغٗ ئ١ٌُٙ.

 أٞ غطٟٛٔ صٍِٟٛٔ سمٟ هللا ػٕٙب لبي خذ٠غخٌّب دخً ملسو هيلع هللا ىلص  ػٍٝ صٚعٗ  -ٖ

 ِٓ رٌه خؾ١زِٗب ؽذس، ٚأثذٜ  خذ٠غخ، فمـ ػٍٝ اٌفضعػٗ ؽزٝ ر٘ت ػٕٗ فٙذهأد ِٓ سٚ

 :فٌما ٌلً  لؽٌر صحٌحة أمام العبارة × ( ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة )  √ ضع عالمة )

 (  √ )       فتر الوحً عن النبً الكرٌم وانمطع لرابة األربعٌن ٌوماً فاشتد األلم النفسً به -ٔ

) × (                                                            لم ٌشعر بالخوؾ           وحً على رسول هللا وهو فً الؽار نزل ال أول ما -ٕ

 ) × (                                                                         كان ورلة ابن نوفل ٌتعبد هللا بدٌن لرٌش .  -ٖ

 (  √ )                                    على النبً ملسو هيلع هللا ىلص لما بلػ عمره أربعون عاماً  نزل الوحً -ٗ

   (  √ )    الناموس: المراد به جبرٌل علٌه السالم وسمً بذلن الختصاصه بالوحً -٘

 -واكتب الصحٌح بٌن الموسٌن:صحح ما تحته خط من الجمل التالٌة 

 (    خذ٠غخ)               سمٟ هللا ػٕٙب لبي صٍِٟٛٔ ػبئؾخ     ػٍٝ صٚعٌّٗب دخً ملسو هيلع هللا ىلص -ٔ

 ( اٌشؤ٠ب اٌقبدلخ)                         ٕضٚي اٌٛؽٟثثذأد ثٛادس اٌٛؽٟ ػٍٝ ٔج١ٕب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص   -ٕ

 ) ؽشاء  (                          صٛس وبْ ٠زؼجذ اٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص فٟ ثذا٠خ اٌذػٛح فٟ غبس -ٖ

 (  األسثؼ١ٓ)          ٖ ِٓ ػّشاٌضالص١ٓ   ٔضي ػ١ٍٗ اٌٛؽٟوبْ ػّش اٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص ػٕذِب   -ٗ

 
 



 

 اٌٛزذج اٌثأٍح اٌفمٗ  ِداي اذدٕة )ِىشٚ٘اخ ِٚثطالخ (اٌظالج   اٌخاِظاٌذسط 

 

 تأمل الصور اآلتٌة، واستنتج الفعل المكروه فً الصالة

 اَرشاػ اٌزساػٍٓ زاي اٌغدٛد     رخظش ًَ اٌظالجاٌ   

 اٌغإاي اٌثأً: ػشف اٌّظطٍساخ اَذٍح:
  ٘ٛ ئٌقبق ئ١ٌزٗ ثبألسك ٚٔقت عبل١ٗ أٚ لذ١ِٗ ٚٚمغ ٠ذ٠ٗ ػٍٝ األسك   اإِللؼبء :

   اسعبي اٌضٛة ؽزٝ ٠ق١ت األسك  اٌغذي :  

 شثأْ ٠نؾه اٌّقٍٟ ثقٛد ٠غّؼٗ ٘ٛ أٚ غ١شٖ لً أٚ وض اٌمٙمٙخ :

 :  أِاَ اٌّظٕف إٌّاعة)√( طٕف اَِؼاي اَذٍح وّا ٘ٛ ِطٍٛب ًَ اٌدذٚي، تٛضغ ػالِح 
 

 

                                   

                                                                                        

 

 

 

 

 

 (ِشعُوَن ﴾ الهِذٌَن ُهْم فًِ َصاَلِتِهْم َخأَلْد أَْفلََح اْلُمْإِمنُوَن ﴿)  من خالل لوله تعالى
 اعرٕرح ػاللح اٌَح تّىشٚ٘اخ اٌظالج ِٚثطالذٙا:

 فٟ اٌقالح ث١ٓ ٠ذٞ هللا رٌه ثبالثزؼبد ػٓ األؽ١بء اٌزٟ ٠ىشٖ اٌخؾٛعٚرغزؾؼش لٍٛثُٙ س٘جخ اٌّٛلف  اْ

 ٚرغٕت االفؼبي  اٌزٟ رجطً اٌقالح  فؼٍٙب فٟ اٌقالح  

 بعد العبارة ؼٌر الصحٌحة فٌما ٌأتً :(   Xبعٌد العبارة الصحٌحة وعالمة )√  ( ضع عالمة )    ـ

 (  X)      ـ ٌستحب النظر إلى ما ٌشؽل عن الصالة أثناء الصالة . ٔ
   √ (  )                 ـ المهمهة من مبطالت الصالة . ٕ

 (  X)                        رالتخصمن مبطالت الصالة.   -ٖ
 ()   √                   ـ األكل والشرب عمدا ٌبطل الصالة.          ٗ

 

 

 

 مبطالت مكروهات األفعال
 √  اٌىالَ ػّذاً ًَ غٍش ِظٍسح اٌظالج.

  √ اَلٌرفاخ ًَ اٌظالج ٌغٍش زاخح.

  √ اٌرثاؤب ًَ اٌظالج.

   √ ذغطٍح اٌفُ أثٕاء اٌظالج.

 √  وشف اٌؼٛسج أثٕاء اٌظالج.

 √  ذشن اَلػرذاي ِٓ اٌشوٛع لائّا



 

 أكتب األحكام التً دلت علٌها األحادٌث الشرٌفة اآلتٌة مع بٌان الحكمة منها. -أ 

 الحكمة الحكم الحدٌث
 ًَّ اَلِة فَْلٌَْرلُْد َحتَّى  لَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َعائَِشةَ أَنَّ النَّبِ إَِذا نَعََس أََحُدُكْم فًِ الصَّ

ْنهُ النَّْوُم فَِإنَّ أََحَدُكْم إَِذا َصلَّى َوُهَو نَاِعٌس لَعَلَّهُ ٌَْذَهُب ٌَْستَْؽِفُر ٌَْذَهَب عَ 
  فٌََُسبُّ نَْفَسهُ 

فً  النعاسكره ٌ
 الصالة 

ما ٌمول  ٌعلمحتى 
 فً صالته

 ُ ِ َصلَّى َّللاَّ ُ َعْنَها لالت : َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَّ ًَ َّللاَّ عن َعائَِشةَ َرِض
ٌِْه  َوَسلََّم ٌَمُوُل : اَل َصاَلةَ بَِحْضَرِة الطَّعَاِم َواَل ُهَو ٌَُدافِعُهُ َعلَ
 اأْلَْخبَثَانِ 

الصالة أثناء  كرهٌ  
 الطعامحضرة 

حتى ال  ٌنشؽل 
 صالتهبؽٌر ال

ًُّ  عنَّ أَنََس ْبَن َماِلٍن َحدَّثَُهْم لَاَل لَالَ  :  َما بَاُل أَْلَواٍم ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِ
فَعُوَن أَْبَصاَرُهْم إِلَى السََّماِء فًِ َصاَلتِِهْم فَاْشتَدَّ لَْولُهُ فًِ َذِلَن ٌَرْ 

 ( لَتُْخَطفَنَّ أَْبَصاُرُهمْ َحتَّى لَاَل لٌََْنتَُهنَّ َعْن َذِلَن أَْو 

 كره  رفع البصر ٌ  
 

 حتى ٌتم الخشوع
  فً الصالة

 
 

  ِا أثش َؼً اٌّىشٖٚ ٚذشوٗ أثٕاء اٌظالج؟
 

 وتركه  ات مكروه أثر فعل     هامكرو  ترنثر أ   م
 تكتب له الصالة نالصة. تكتب له الصالة كاملة ٔ
 ٌنمص ثواب فاعلها ٌثاب تاركها تمربا هلل تعالى  ٕ

 -( مع ذكر السبب  فٌما ٌؤتً : ٌجوز  – او مكروه -عال التالٌة  ) باطل  فبٌن الحكم فً اال

 صالة .صلى أحمد العصر وهو ٌتثاءب فً ال -ٔ

 الحكم : مكروه      السبب : ألن التثائب من مكروهات الصالة 

 صلى فهد العشاء بدون لراءة الفاتحة   -ٕ

 الحكم  :    باطلة        السبب  :  ألنه تركن ركن من أركان الصالة 

 صلى احد االشخاص بدون وضوء  -ٖ

 الطهارة الحكم : باطلة      السبب : ألنه ترن شرط من شروط صحة الصالة وهو

 تمدم احد المصلٌن لألمام لٌسد الفراغ الذي أمامه فً صالة الجماعة -ٗ

 الحكم :  ٌجوز    السبب :   ألن الفعل الٌسٌر ال ٌبطل الصالة 

 : اكتب اثنٌن من مبطالت الصالة 
 ترن ركن من أركان الصالة  – ٕ           ترن شرط من شروط الصالة      -ٔ
 االكل والشرب  عمدا -  ٗلصالة         الكالم عمدا فً ؼٌر مصلحة ا -ٕ

 زٌادة فعل من جنس الصالة عمدا – ٙ                     المهمهة بصوت مرتفع        -٘
 :     مكالوهات الصالةاكتب اثنٌن من  -ٙ

 التمثٌل بالمدمٌن  -ٖتؽمٌض العٌنٌن           -ٕالتثاإب فً الصالة           -ٔ

 التخصر بالصالة -ٙ         افتراش الذراعٌن  -٘   تؽطٌة الفم وسدل الثوب    -ٗ

 



 

 اٌٛزذج اٌثأٍح اٌفمٗ  ِداي طالذً ذىرًّ تاٌٛاخثاخ ٚاٌغٕٓ   اٌغادطاٌذسط 

 

 لارن بٌن واجبات الصالة وسننها من حٌث أوجه االختالؾ:

 سنن الصالة واجبات الصالة
ػٍٝ ٚعٗ اإلٌضاَ ٠ٚزَ  -رؼبٌٝ-اٌٛاعت ِب أِش ثٗ هللا 

 ؽشػب  ربسوٗ 

اٌغٕخ ِب صجذ ػٓ إٌجٟ ٌُٚ ٠ىٓ ػٍٝ ٚعٗ 

 اإلٌضاَ، ٠ٚضبة فبػٍٗ ٚال ٠ؼبلت ربسوٗ.

 عٕٓ اٌقالح ل١ٌٛخ ١ٗٚاعجبد اٌقالح وٍٙب لٌٛ

ارا وبْ ٚ رشن ٚاعت ِٓ اٌقالح ػّذا  ٠جطً اٌقالح

 ٠غغذ ٌٍغٙٛ ٔبع١ب 

 عٛاء ػّذا أٚ عٙٛا  رشوٙب ال ٠جطً اٌقالح 

 اآلتٌة: عله فً الحاالتما الذي ٌجب على المصلً ف
      إذا ترن واجب ا من واجبات الصالة عمدا   -أ 

 بطلت صالتهٌعٌد الصالة ألنه      
  إذا ترن واجب ا من واجبات الصالة سهوا  ولم ٌتذكر إال بعد الوصول إلى الركن الذي ٌلٌه -ب 

 وٌسجد لبل التسلٌم سجدتً السهو       ٌتم ما بمً من صالته 
 رن سنة لولٌة من سنن الصالة عمدا  إذا ت -ج

 وصالته صحٌحة  ال شًء علٌه        
 أكتب عند كل صورة نوع الجلسة، ومتى تكون ؟  

                                                 

 

                                       

 

 واجبات الصالة )كلها لولٌة(: اكتب اثنٌن من 

    لول: ربنا ولن الحمد  -ٖ    لول: سمع هللا لمن حمده -ٕ        ات االنتمالتكبٌر  -ٔ
                                   التسبٌح فً السجود   -٘                                   التسبٌح فً الركوع -  ٗ  
 الجلوس للتشهد األول   -8        التشهد األول  -7   فً الجلسة بٌن السجدتٌن« رب اؼفر لً »لول:   -ٙ
 

 

 

 

                                    االفتراش :  نوع الجلسة
: وتكون فً جلوس التشهد فً  تكون

   الصالة الرباعٌة والثالثٌة األول فً
 وعند الجلوس بٌن السجدتٌن، 

وعند التشهد األخٌر فً الصالة 

 نوع الجلسة: التورن
التشهد األخٌر فً الصالة  : فً  تكون

وعند التشهد األخٌر  الرباعٌة أو الثالثٌة
 فً الصالة الثنائٌة

 



 

 

 : سجل الواجبات المولٌة فً المكان المناسب  

 الواجب القول   الركن

 التسبٌح فً الركوع اٌشوٛع ٔ
.اٌشفغ ِٓ اٌشوٛعٕ  لول: سمع هللا لمن حمده 

.االػزذاي ِٓ اٌشوٛعٖ  لول: ربنا ولن الحمد 
. اٌغغٛدٗ  التسبٌح فً السجود 

ٌغغذر١ٓ.اٌغٍٛط ث١ٓ ا٘   فً الجلسة بٌن السجدتٌن« رب اؼفر لً »لول:  
. االػزذاي ِٓ اٌغغٛد فٟ اٌشوؼخ اٌضب١ٔخٙ  التشهد األول  

 صنؾ أعمال الصالة التالٌة تحت عنوان كل منها فً الجدول التالً : -

   - شاءح اٌفبرؾخألٛي آ١ِٓ ثؼذ ل –اٌغٍٛط ٌٍزؾٙذ األٚي   -أعزفزؼ فالرٟ ثبٌذػبء -رىج١شاد االٔزمبي  )      

 (  التسبٌح فً السجود - أدػٟ ثؼذ اٌزؾٙذ -لٛي  عّغ هللا ٌّٓ ؽّذٖ  -اٌزغج١ؼ فٟ اٌشوٛع  
 

 سنن الصالة  واجبات الصالة

   -أعزفزؼ فالرٟ ثبٌذػبء رىج١ش االٔزمبي

 ألٛي آ١ِٓ ثؼذ لشاءح اٌفبرؾخ اٌزغج١ؼ فٟ اٌشوٛع

 ذٖلٛي  عّغ هللا ٌّٓ ؽّ اٌغٍٛط ٌٍزؾٙذ االٚي

 أدػٟ ثؼذ اٌزؾٙذ اٌزغج١ؼ فٟ اٌغغٛد

  . :فً الصالة  اكتب االعضاء التً ٌسجد علٌها المصلً  

 ( المدمٌن -الركبتٌن   -الكفٌن    - األنؾمع )الوجه االعضاء   :     

 : الدال على المعنى اآلتًفٌما  شرعًكتب المصطلح الا

 ٌُٚ ٠ىٓ ػٍٝ ٚعٗ اإلٌضاَ ٠ٚضبة فبػٍٗ ٚال ٠ؼبلت ربسوٗ.ملسو هيلع هللا ىلص  ِب صجذ ػٓ إٌجٟ  : اٌغٕخ -ٔ

 ػٍٝ ٚعٗ اإلٌضاَ، ٠ٚزَ ربسوٗ ؽشػب . -رؼبٌٝ-ِب أِش ثٗ هللا   : اٌٛاعت -ٕ 

 :فٌما ٌلً  الؽٌر صحٌحة أمام العبارة × ( ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة )  √ ضع عالمة )

 ( √ )    ٌضاَ، ٠ٚزَ ربسوٗ ؽشػب .ػٍٝ ٚعٗ اإل -رؼبٌٝ-ِب أِش ثٗ هللا  اٌٛاعت  -ٔ

 ( )×                                  .    من واجبات الصالة تكبٌرة اإلحرام  -ٕ

 ) × (                           ركن من أركان الصالة االولالجلوس للتشهد  -ٖ

   (  √ ) .                                  ِٓ عٕٓ اٌقالح اٌزغج١ؼ فٟ اٌغغٛد   -4

 

 



 

 أؤدي صالتً صحٌحة التداء بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص  )تطبٌمً(    اٌغاتغ اٌذسط 

 

 اٌٛزذج اٌثأٍح اٌفمٗ     ِداي

 

 بٌن الواجب والسنة عند الركوع فً الصالة:

 اٌزغج١ؼ فٟ اٌشوٛع )عجؾبْ سثٟ اٌؼظ١ُ ( ِشح ٚاؽذح : فٟ اٌشوٛعاٌٛاعت 

 ٠ذ ػٓ ِشح فٟ اٌزغج١ؼ  ٚأْ اسفغ ٠ذٞ ػٕذ اٌشوٛع ٚاٌشفغ ِٓ اٌشوٛع:  أْ اص ٚاٌغٕخ فٟ اٌشوٛع

 :الركوع والسجود  ذكرها فً ملسو هيلع هللا ىلصاكتب األذكار التً علمنا الرسول 

عجؾبٔه اٌٍُٙ ٚثؾّذن اٌٍُٙ  -عجؾبْ سثٟ اٌؼظ١ُ، عجؾبْ سثٟ اٌؼظ١ُ  صالس ِشاد، أٚ أوضش  ػٕذ اٌشوٛع :

ُذ ة اٌّالئىخ ٚاٌشٚػ عجٛػ لذٚط س - اغفش ٌٟ ّْ ٌََه أَْعٍَ َٚ ُْٕذ ،  َِ ثَِه آ َٚ ُه ٌََه َسَوْؼُذ ،  ُٙ   اٌٍه

ألشة  -عجؾبْ سثٟ األػٍٝ، عجؾبْ سثٟ األػٍٝ، عجؾبْ سثٟ األػٍٝ  صالس ِشاد أٚ أوضش  ػٕذ اٌغدٛد :

ٌََه أَْعٍَ ِب ٠ىْٛ اٌؼجذ ِٓ سثٗ ٚ٘ٛ عبعذ فأوضشٚا اٌذػبء  َٚ ُه ٌََه َعَغْذُد  ُٙ ُذ اٌٍه ّْ  

   -اورة اثٍٕٓ ِٓ ٚاخثاخ اٌظالج  : 

 لٛي: سثٕب ٌٚه اٌؾّذ - ٖرىج١شاد االٔزمبي          -ٕلٛي: عّغ هللا ٌّٓ ؽّذٖ        -ٔ

 اٌزغج١ؼ فٟ اٌشوٛع -ٙ                 اٌغٍٛط ٌٍزؾٙذ األٚي -٘              األٚي  اٌزؾٙذ  -ٗ

 اٌزغج١ؼ فٟ اٌغغٛد -8             فٟ اٌغٍغخ ث١ٓ اٌغغذر١ٓ« سة اغفش ٌٟ »لٛي:  -2

 اورة اثٍٕٓ ِٓ عٕٓ  اٌظالج اٌمٌٍٛح ٚاٌفؼٍٍح : 

 لمولٌةمن السنن ا فعلٌةمن السنن ال م

 أستفتح صالتً بالدعاء أرفع الٌدٌن عند تكبٌرة اإلحرام وعند الركوع والرفع من الركوع ٔ

 ٌم عند لراء المرآنأتعوذ من الشٌطان الرج أضع الٌمنى على الٌسرى فوق الصدر ٕ

 لراءة بسم ميحرلا نمحرلا هللا افترش فً التشهد األول ٖ

 بعد لراءة الفاتحة ألول آمٌن أتورن فً التشهد الثانً ٗ

ا من آٌات المرآن الكرٌم بعد الفاتحة أسجد على أنفً وأماكن األعضاء السبعة من األرض ٘  ألرأ بعض 

ا فً الصالة الجهرٌةأجهر بالمر أضع الٌدٌن على الفخذٌن ٙ  اءة إن كنت إمام 

 أزٌد على التسبٌحة الواحدة فً الركوع والسجود أشٌر بالسبابة عند الذكر فً التشهد 2

 أزٌد على المرة فً سؤال المؽفرة بٌن السجدتٌن أجلس جلسة االستراحة 2

 أدعً بعد التشهد التفت عن الٌمٌن والشمال فً التسلٌمتٌن 9

 



 

 لمسلم فً الحاالت اآلتٌة مع ذكر السبب: ماذا ٌفعل ا -

 بطلت صالته   :            عمدا من أركان الصالة ركن زاد المصلً  -ٔ

 سجد سجود السهو    :                     التسبٌح فً الركوع نسً المصلً  -ٕ

 صالته صحٌحه  :            ضع الٌمنى على الٌسرى فوق الصدروترن المصلً  -ٖ

  الصالة صحٌحة  وله ثوابها    :                الصبً الؽٌر بالػ صالة الظهر  صلى -ٗ

 نها ركن من اركان الصالةأل:    بطلت صالته            ترن المصلً لراءة الفاتحة فً الصالة عمدا  -٘

 :فً العبارات التالٌة  صحح ما تحته خط  -

 ( وجوب )                             الصالة البلوغ            صحةمن شروط  -ٔ     

 ) صحٌحة (      باطلة اذا تعمد المصلً ترن سنة من سنن الصالة صالته -ٕ

 الصالة التسبٌح فً الركوع والسجود                    )واجبات ( اركان من -ٖ

 الصالة لراءة ما تٌسر من المرآن بعد الفاتحة          ) سنن ( واجباتمن  -ٗ

 فتراش فً التشهد االول                 )فعلٌة ( ال المولٌةمن سنن الصالة  -٘

 صنؾ أعمال الصالة التالٌة تحت عنوان كل منها فً الجدول التالً :

   - التسبٌح فً السجود -لول سمع هللا لمن حمد   -تكبٌرات االنتمال   -دعاء االستفتاح  –ترتٌب األركان  -) الطمؤنٌنة  

 ( لول آمٌن بعد لراءة الفاتحة  -الدعاء بعد التشهد  –السجود  -الرفع من الركوع   -التسمٌة   –الجلوس للتشهد األول 

 سنن الصالة  واجبات الصالة أركان الصالة

 دعاء االستفتاح تكبٌر االنتمال ا لطمؤنٌنة

 التسمٌة   لول سمع هللا لمن حمد  ترتٌب االركان

 التشهدالدعاء بعد  الجلوس للتشهد االول الرفع من الركوع

 بعد لراءة الفاتحة لول آمٌن  اٌزغج١ؼ فٟ اٌغغٛد السجود

 

 

 

 

 

 



 

 اٌٛزذج اٌثأٍح ِداي اٌرٙزٌة  أصون لسانً عن الؽٌبة والنمٌمة والسخرٌة    اٌثآِ  اٌذسط 

 

 : أكتب معنى كل من الؽٌبة والنمٌمة والسخرٌة

 )وبٌؾشوخ، ٚاإلؽبسح ٚاٌىزبثخ ( ي ٚاٌفؼًٚرىْٛ ثبٌمٛ روش ِغبٚب اإلٔغبْ فٟ غ١جزٗ ٟٚ٘ ف١ٗ  :  اٌغٍثح

 ٚؽؾٓ لٍٛثُٙ ثبٌؼذاء ٚاٌنغ١ٕخ اٌغؼٟ ث١ٓ إٌبط ثبإلفغبد ٌٍزؾش٠ل ٚاإل٠مبع ث١ُٕٙ  :  إٌٍّّح

 أٚ اإلؽبسح ٚاٌزٕبثض ثبألٌمبة اؽزمبس ا٢خش٠ٓ ثبٌّٙض ٚاٌٍّض ٚاٌزٙىُ ثبٌمٛي أٚ اٌفؼً :  اٌغخشٌح

 علل ما ٌأتً:  -

 بة على المول فمط.عدم التصار الؽٌ -أ 

 ألنها تكون بالمول و  بالحركات  و باإلشارة

 نهً اإلسالم عن السخرٌة. -ب

 وتمزٌك روابط األخوة بٌنهم  العداوة  والبؽضاء بٌن المسلمٌن ألنها تسبب 

 .وّجه نصٌحة لزمٌل ٌمشً بالنمٌمة بٌن الناس

وأن مد صاحبها االحترام بٌن  الناس تف تمطع أواصر المحبة بٌن الناس أنصحه بترن  النمٌمة ألنها 

  عن الحرامٌحفظ لسانه 

 أجب عن األسئلة اآلتٌة: من خالل لصة الصحابً عبد هللا بن مسعود  - ٗ

 ٌّبرا مؾه اٌمَٛ ػٍٝ ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد ؟ -أ 

 ِٓ دلخ ٚمؼف عبق ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد 

 ٗ فٟ لقخ ػجذ هللا ثٓ ِغؼٛد ؟ِب اٌّٛلف اٌزٞ رؼٍّزٗ ِٓ سد اٌشعٛي اٌىش٠ُ ػٍٝ أفؾبث -ة 

 اٌغخش٠خ ِٓ ا٢خش٠ٓ ػذَ 

 :  المواضع التً أباح فٌها اإلسالم الؽٌبة اكتب اثنٌن 

 ٌٍزؾز٠ش ِٓ أً٘ اٌؾش -ٕ                                ٌٍّزظٍُ ٚاٌّغزفزٟ ػٕذ اٌمبمٟ -ٔ

 ٌٍزؼش٠ف ئرا وبْ اإلٔغبْ ِؼشٚف ب ثٍمت ِؼ١ٓ ِٓ غ١ش رٕم١ـ -ٖ

 ٌٍّغب٘ش ثفغمٗ أٚ ثذػزٗ -٘           ١١ش إٌّىش ٚسد اٌؼبفٟ ئٌٟ اٌقٛاة ثزوش ِب ٠فؼٌٍٗزغ -ٗ

 

 

 

 



 

 من لائل العبارات التالٌة  ما وجه االستفادة:

 ( علٌكم بذكر هللا تعالً فإنه شفاء وإٌاكم وذكر الناس فإنه داء ) –أ 
 رضً هللا عنه –عمر المائل  :  

 لؽٌبة لما لها من أضرار على المسلمٌنالتحذٌر من ا : وجه االستفادة

  ( لمد بلؽنً أنن أهدٌت إلً من حسناتن فأردت أن أكافئن علٌه فاعذرنً فإنً ال الدر أن أكافئن علً التمام ) –ب 

 رضً هللا عنه –الحسن   المائل :

 د اؼتابن فبعث إلٌه رطبا علً طبكأن رجال لال له : إن فالنا لالمناسبة : 

 :  الؽٌبة والنمٌمة والسخرٌةال من كأسباب اكتب  
 

 اٌغخشٌح إٌٍّّح اٌغٍثح َ

 الحسد والكراهٌة تزكٌة نفسه بتنمٌص ؼٌره. ضعؾ اإلٌمان. ٔ

 الكبر تحمٌك المطامع. سوء النٌة ٕ

 

 أضرار الؽٌبة والنمٌمة والسخرٌةاكتب اثنٌن من  

 عنه فً الدنٌا تذهب نور اإلٌمان -ٕ            تمطع أواصر المحبة بٌن الناس -ٔ

 تفمد صاحبها االحترام بٌن الناس -ٗ                              تحرم من الجنة -ٖ

 المنهً عنها  فً الجول التالً :اآلفات استخرج من النصوص الشرعٌة التالٌة 

 ٌذي ػٍى إٌض اٌششػً  َ

ٔ « ٍَ ْٛ ْٓ لَ ِِ  ٌَ ُٕٛا اَل ٠َْغَخْش لَٛ َِ َٓ آَ ب اٌهِز٠ َٙ اَل ٠َب أ٠َُّ َٚ  ُْ ُٙ ْٕ ِِ ا  ْْ ٠َُىُٛٔٛا َخ١ْش  َػَغٝ أَ

اَل رََٕبثَُضٚا  َٚ  ُْ ْٔفَُغُى ُضٚا أَ ِّ ٍْ اَل رَ َٚ ٓه  ُٙ ْٕ ِِ ا  ٓه َخ١ْش  ْْ ٠َُى ْٓ َِٔغبٍء َػَغٝ أَ ِِ َِٔغبٌء 

 ُّ ٌِ ُُ اٌظهب ُ٘ ُْ ٠َزُْت فَأٌَُٚئَِه  ٌَ ْٓ َِ َٚ  ِْ ب َّ ٠ ٌْفُُغُٛق َثْؼذَ اإْلِ ُُ ا ٌْمَبِة ثِئَْظ ااِلْع َ َْ ثِبأْل ٛ 

 النهً عن السخرٌة

 

ٕ ﴿ ٍٓ ١ ِٙ َِ ٍف  ًه َؽاله اَل رُِطْغ ُو َٚٔٓ﴿ ٍُ ١ ِّ َٕ ؾهبٍء ِث َِ بٍص  ّه َ٘ ٕهبعٍ ٔٔ﴾  َِ  ﴾ 

﴿ ٍُ ْؼزٍَذ أَِص١ ُِ ٍَْخ١ِْش  ٌِٕٔ ٍُ ١ِٔ ٌَِه َص ًٍّ َثْؼذَ رَ  (﴾ ُػزُ

 النهً عن النمٌمة

ْٓ َؽّشِ إٌهبِط ٠َ  ٖ ِِ ِ رَا ػٓ أثٟ ٘ش٠شح لبي: لبي سعٛي هللا "رَِغذُ  ْٕذَ َّللاه ِخ ِػ َِ ِم١َب ٌْ ََ ا ْٛ

" ٍٗ ْع َٛ َُ٘إاَلِء ِث َٚ  ٍٗ ْع َٛ َُ٘إاَلِء ِث ِٓ اٌهِزٞ ٠َأِْرٟ  ١ْ َٙ ْع َٛ ٌْ  ا

 النهً عن النمٌمة

ُ »ػٓ أثٟ ٘ش٠شح أْ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص لبي:  ٗ ٌِْغ١جَخُ " ؟ لَبٌُٛا : َّللاه ب ا َِ  َْ رَْذُسٚ

ُُ . لَبَي  َسُعٌُُٛٗ أَْػٍَ ًَ : أََسأ٠ََْذ َٚ ب ٠َْىَشُٖ ، فَمَِذ اْغزَْجزَُٗ " . ل١ِ َّ : " ئِرَا رََوْشَد أََخبَن ِث

 ُْ ٌَ ْْ ئِ َٚ ب رَمُُٛي فَمَِذ اْغزَْجزَُٗ ،  َِ  ِٗ َْ ف١ِ ْْ َوب ب أَلُُٛي ؟ لَبَي : " ئِ َِ َْ فِٟ أَِخٟ  ْْ َوب ئِ

 ُ زٗه َٙ ب رَمُُٛي فَمَْذ َث َِ  ِٗ ْٓ ف١ِ  (٠َُى

 النهً عن الؽٌبة

 

 النهً عن النمٌمة «ال ٠ذخً اٌغٕخ لزبد :» ػٓ ؽز٠فخ لبي: عّؼذ سعٛي هللا ٠مٛي  ٘

 

 



 

 حل اسئلة الوحدة الثانٌة

 

 فٌما ٌأتً: عند العبارة ؼٌر الصحٌحة (x )عند العبارة الصحٌحة وعالمة  (√)ضع عالمة   

(√)      رؾّىً عجش٠ً فٟ فٛسح اٌقؾبثٟ دؽ١خ اٌىٍجٟ.  -ٔ  

) × (      ٍه اٌّّٛوً ثبٌّطش ٚإٌجبد ٚاألسصاق.اعشاف١ً اٌّ -ٕ  

(√)رشن اٌٛاعت ػّذا  ٠جطً اٌقالح، ٚعٙٛا  ٠ٛعت عغٛد اٌغٙٛ.  -ٖ  

) × ( أثبػ اإلعالَ اٌغ١جخ فٟ ثؼل اٌؾبالد ِٕٙب ٌٍزظٍُُّ ٚاالعزفزبء. -ٗ  

 (√)ِٓ األِٛس اٌزٟ رؼ١ٓ ػٍٝ اإلخالؿ رذثش اٌمشآْ اٌىش٠ُ.  -٘

 :الفراؼات اآلتٌة السؤال الثانً: أمأل

  نار والجن من طٌن  والبشر من  نور خلمت المالئكة الكرام من -ٔ

 الصحابً الذي تستحً منه المالئكة. رضً هللا عنه  عثمان بن عفان -ٕ

 ﴾.الرأ باسم ربن الذي خلك ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص  أول ما نزل الوحً على الرسول  - ٖ     

 أن ٌكون خالصا له تعالى -الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌكون موافما  لما جاء به  -ح من شروط لبول العمل الصال  -ٗ

 الموة العظٌمةو   السرعةلدرة المالئكة على التشكل و  -٘

 السؤال الثالث: أختر المكمل الصحٌح من بٌن البدائل اآلتٌة:

 ( األجنحة –اء الحٌ -كرام بررة  -)           من الصفات الَخْلمٌة للمالئكة:  -ٔ

 ( المبطالت – المكروهات -السنن  -)    افتراش الذراعٌن حال السجود من: -ٕ

 رشن عٕخ ِٓ عٕٕٙب - رشن ؽشه ِٓ ؽشٚهٙب -رشن ِىشٖٚ ِٓ ِىشٚ٘برٗ )    ِٓ ِجطالد اٌقالح: -ٖ 

) 

 – اٌغ١جخ -ا١ٌّّٕخ ) ٌىزبثخ.ٚا روش ِغبٚب اإلٔغبْ فٟ غ١جزٗ ٟٚ٘ ف١ٗ، ٚرىْٛ ثبٌمٛي ٚاٌفؼً وبٌؾشوخ، ٚاإلؽبسح،  -ٗ

 ( اٌغخش٠خ

 السؤال الرابع: أكتب اثنٌن مما هو مطلوب:
 محاربتهم ومعادتهم   - ٕ   عدم محبتهم  -ٔ    مولؾ المالئكة الكرام من العصاة والكافرٌن:  -ٔ
 بس ِٓ اٌؼجبداداإلوض -ٕ          ذذتش اٌمشآْ اٌىشٌُ -ٔ              األمور التً تعٌننً على اإلخالص:  -ٕ
لول سمع هللا لمن  -ٕالتسبٌح فً الركوع        -ٔة                                     واجبات الصال  -ٖ

 حمده 
 أضرار الؽٌبة والنمٌمة والسخرٌة:  - ٗ

 تذهب نور اإلٌمان عنه فً الدنٌا -ٕ            تمطع أواصر المحبة بٌن الناس  -ٔ

 ٌٍزؾز٠ش ِٓ أً٘ اٌؾش -ٕ ٌٍّزظٍُ ٚاٌّغزفزٟ ػٕذ اٌمبمٟ -ٔ ها اإلسالم الؽٌبة:المواضع التً أباح فٌ ٘-



 

 

  

 

 :السؤال الخامس: أكتب المصطلح المناسب للتعرٌفات اآلتٌة

 المصد واإلرادة للعمل تمرباً إلى هللا وطلباً لمرضاته وثوابه. (  النٌة)  -ٔ

 إلى هللا وحده ال شرٌن له. إفراد هللا تعالى بالطاعات والتمرب بها ()االخالص -ٕ

 ما أمر به هللا تعالى على وجه اإللزام، وٌذم تاركه شرعاً. ( ) الواجب -ٖ

 للوبهم بالعداء والضؽٌنة والتحرٌض واإلٌماع بٌنهم، وشحن باإلفسادالسعً بٌن الناس (  ) النمٌمة-ٗ

 السؤال السادس: أجب عما ٌأتً:

 ما شروط لبول العمل الصالح؟  -ٔ

  أْ ٠ىْٛ خبٌقب ٌٗ رؼبٌٝ            -اٌشعٛي ملسو هيلع هللا ىلص ٛافمب  ٌّب عبء ثٗ أْ ٠ىْٛ ِ

 كٌؾ كان النبً بعد انمطاع الوحً؟  -ٕ

   ِشح صب١ٔخ، ١ٌإوذ ٌٗ أِش اٌشعبٌخ ؽضٔب  ؽذ٠ذا  فزّٕٝ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص  أْ ٠مبثً عجش٠ًملسو هيلع هللا ىلص ؽضْ اٌشعٛي  اٌٛؽٟ ثؼذ أمطبع 

 ما أثر فعل المكروه وتركه أثناء الصالة؟ ٖ-

 وتركه  ات مكروه أثر فعل     هامكرو  ترنأثر    م
 تكتب له الصالة نالصة. تكتب له الصالة كاملة ٔ
 ٌنمص ثواب فاعلها ٌثاب تاركها تمربا هلل تعالى  ٕ

 ما حكم ترن واجب من واجبات الصالة؟ ٗ-

 بطلت صالتهٌعٌد الصالة ألنه  عمداً  إذا ترن واجبًا من واجبات الصالة -
 وٌسجد لبل التسلٌم سجدتً السهو إذا ترن واجبًا من واجبات الصالة سهواً ٌتم ما بمً من صالته

 ما أضرار الؽٌبة والنمٌمة والسخرٌة؟ ٘-

 تذهب نور اإلٌمان عنه فً الدنٌا -ٕ            تمطع أواصر المحبة بٌن الناس -ٔ

  تفمد صاحبها االحترام بٌن الناس -ٗ                              تحرم من الجنة -ٖ

 ما الحاالت التً أباح فٌها اإلسالم الؽٌبة؟ ٙ-

 ٌٍزؾز٠ش ِٓ أً٘ اٌؾش -ٕ                                ٌٍّزظٍُ ٚاٌّغزفزٟ ػٕذ اٌمبمٟ -ٔ

 ٌٍزؼش٠ف ئرا وبْ اإلٔغبْ ِؼشٚف ب ثٍمت ِؼ١ٓ ِٓ غ١ش رٕم١ـ -ٖ

 ٌٍّغب٘ش ثفغمٗ أٚ ثذػزٗ -٘           ش إٌّىش ٚسد اٌؼبفٟ ئٌٟ اٌقٛاة ثزوش ِب ٠فؼٌٍٗزغ١١ -ٗ

 


